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REN.

C E R V US Tarandüs. Ren Oxe Ko. Pä Lappsk. BoetfoL

Pätso. Pä F. Peura> Poro, Porro. Pä Fr. Renne,

Pä Eng. Raindeer. Pä T. Reinthier. Pä D. o.

N. Rensdyr. — Simler. (Renko).

Hörnen äro greniga, uppräta men tstböjda , trin-

da; i toppen plattade och handiika.

"Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. I. I. p. 177- — Faun. Sv. p. 41. Amoe« .

Acad. 4. p. 144. — Mus. Ad. Fr. 1. p. 11. — Cl. 1. Mammaiia. Ord. 5.

Pecora. — Retz. Faun. Sv. p. 4* Tliunb Sv. djur s. 69. — Plin, h. n.

8. 34. — Aldrov. bisulc. p. 85g- — Schcff Lapp. p. 33S- — Buffon hist.

nat. 12. p. 79. t. xo-12 — Pennant. Qvadr. 46. h. 36. Arct. Zool. 1. p.

24.— Cuvier Tab!, elem. p. 161. (des PaiminantsJ — Schreb. Säugth. 5. t.

243. — Leems. Beskrif. om Finmark. s, 15?. — Crantz Grönl. s. s. 71.

Xe Bruyn. Voy. 1 p. 7. g. — Marl. Spitzberg. s. 99. — Phipps Voy. p.

l8 5. — Gr. v. Meilin in Sehr. d. berl. Naturf. Ges. x. s. 1. — 4. s,

— Stralsund. Magaz. 1. s. 400. — Högström beskr. om Lappm. s. 78. etc.

— Holsten i K. V. A. Handl. 1774» «• i*4« — Orape dersam. 1804. s. 8§.

F\ trakter af Jordklotet äro sä odragligen heta eller kal-

la, der rnenniskor icke Unnas elier äro af dem bebodde.

Ofantliga öcknar under de varma nästan brännande him-

melsstrecken, der aldrig plogbillen ristat nägon jordtorfva

eller Pomona skänkt ett enda fruktslag mer an pä Aiper-

na, eil er de klimat hvilkas evigt snöbeiäckta höjder en tid

besträlas af midnattssolen, — de äro ändä aldrig sä bara,

sä beröfvade all fraktbarhet, att icke herden finner bets

för sin hjord och tillfälle för nägon Boskapsafvel. De der

som pressa OJivern och trnmpa drufvorna, anse honom

,

antingen svedd af dagens sfj-irna elier omgifven af is oefr.

snöbäddar, för vanlottad, olycklig; men jemföra vi Herda-
lefnadens maklighet med Landi brukarens oaflätliga mödor,
torde det vara svärt att förklaia , hvilkenderaB tillständ

mä äga företrädet. Torde hända, saknar Herden den sed-

aares nägon gang fylligare utseende, men hnn räder om
sig sjelf, under det den andre bär oket likt tralen, för-

jiyadt med den kommande dagen. Jurdbmket medför o-

ändiiga omsorger, ofta riliintetgjorda genom minst be-
fände fastän naturliga ofalien, och äfven , uiom dessas ä-

verkan, siundom knappt riilräcklige att förvärfva brödbetan.

Dä ä andra sidan, Herden, fri Iran dessa raödoi, inom sin
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djurkrets, njuter, liksom i en större oskuld, sitt lugna lif

med inskränkta begär, och utan suckar för morgondagen;
Och det var ett sädant yrke, som man, i jordens första

häfder tillegnade de dödlige, under silfveräldern.

Fastän nu desse beprisade fördelar af Herdalefnaden,

efter Folkslagens olika skick och samhällsordningar , icke

kunna öfveralit realiseras, eller, om de sarnma blott grun-

da sig i inbillningen, sä öfvertygar oss dock verldshistorien

och värt eget fäderneslands , att det gifves storn mennisko-

flockar, som med boskap omgä frän deras banidom, bade
de ock deras fäder *J.

Sädant är det folk, som bebor en nejd, gränsande

tili den Isiga Norrpolen. Dess vareise och heia ekonomi

är grundad ensamt pä värden af ettnötdjur, Renen, hvil-

ken, närmast tili Eigen i sitt slägte, intager nu främsta ram-
met i denna Tom, Jiksom den sistnämde redan fätt det i

den första.

Renen, nästan sa stor som ett tu • ärs gammalt krea-

üur af aliman Hornboskap, är likväl högbentare och mer
smart tili vexten , samt inindre köttfull. Betäckt med täta

här, fällas dessa hvar Somrnar och nya ätervexa gräaktiga,

churu mörkare i början, men mot hosten mer gränande,

titom längs efter ryggen, der en bred svartaktig rand all«

tid behälies. Pä halsen och manken äro hären längre, hän-

gende och hvitare, hvilken färg äfven räder öfver och lin-

der svansen, som är blott nägra tum läng, och stär ine»

rendels upp, da Renen Springer. Likt de idislande dju-

ren, har han endast framtänder i nedre käken, tili antalet

S, inät hvasse och mindre än hos annan boskap. Üxlarne

i hvar käk äro b', utholkade och kantige, likväl de 4 främ-

sta större än de 2 inre. Omkretsen af ögonen äro alltid

mörkare. Jemförde med vära oxar och kor äro Renens

©gon, öron och näsborrar nägot större. Detta gälier äf-

ven om klöfvarne, säsom aila plattare och vidare. Benen

täckas mer och mindre med svartbruna här, utom en tum«

bred, rund Hack vid bnkre knävecken, hvit liksom en ring

ofvan hofvarne. Spenarne äro allmänt 4, ibland en eller

tvä hVre, men utan att vara mjölkgifVande. Tvenne horn,

wpprält vexande tili mer än alnshöjd, men utböjde, för-

dela sig tätt ofvan huivudskäien äfven som högre upp £

•J Sfcap. Bok. 46: 34. I
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trinda grenar, ofta handlikt plattade i andarne. De äro all-

mänt större hos faanarne, hos alla betäckte med tunnt lu-

det skinn, som hvar vär förnyas men afgnides tili hosten.

De vexa trän spetsen, ej nedifrän som vanügt hos andra,

och hysande invertes en mängd blodkärJ, äro de i början

för minsta vidrörande ömtäliga. De fäUas ärligen, eluiru.

ej pä lika tid af alla. Hanarne göra det om hosten efter

brunsten, men korna först om vären sedan kalfvarne blif«

vit burne; och i samrna ordning som de förr eller senare

mistat dem, fä de dem ocksä äter, af lika form och stall*

ning som förut, ehuru de kunna tilltaga i storlek somliga

är, en föJjd af bättre bete och trefnad. När en renkaif

är 5-8 veckor gammal, börja hörnen redan att synas ; först

som 2 knölar, men hvilka med utmärkt hastighet uppskju-

ta
,
formeras, och ändtl. grena sig. Ganska sailan gifves

nägon Ren med ett horta, eller alldeles man, i hviiket

sednare fall Lapparne benämna honom Huko dive (skalligt

hufvud).

Allmännast grä tili färgen, finnas dock alldeles hvita

Renar pä vissa trakter. Der sädane saknas, söka gerna

Lapparne att tillbyta sig nagon för afveins skull, för

att fä kalfvar aniingen helt och hälüt elier tili nägon del

hvita, men de blifva iikväl aldrig Mäckiga. Detta sker ic-

ke i afsigt att vinna en bättre afföda, utan för nyttan, att

af färgblandningen kunna med mer lätthet pä afständ upp-

täcka dem af bjorden som händelsevis skingrat sig.

Utom tama Renar förekomma ocksä vilda , Iikväl säl-

lan inorn Lappska gränsen, utan pä öde trakter emellan

Lappmarkerne och de narmaste Provinserne. I storieken

öfvergä desse de tama SkogsrenarTie , eller sädane som heia

äret hällas i skoglandet, hvilka äfven äro större än Fjätt-

renar , sä kallade, emedan de frän vären tili hosten betas

i fjället *). Vildrenarne äro säledes mycket större än de

sistnämde, och ha derföre att tacka den natmiiga Irihet

de njuta, ett mindre strängt klunai än det i fjället, och

den fördel deras kalfvar äga alt i början oafbrutit och ef-

ter egen vilja di sina mödrar. Düsse vilda häila sig v«n-

Jigen i stora skockar , ofta mer än ioo:de tillsämmans, och

sälla sig stundom under ieküden med tama Ktnhjord*r nä-

*) Lapparn« kalla Renhanarne Sarves el!er Hirvas- och de gSllade Herke

;

Korne Vain eller Vai/a, och kalfvarne Fasicka; men halva des.su-

tom särskilta naoan ior bäda konen för hyart är, tili och med det ?:de.
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ra Lappmarksgränsen , men skilja sfg sedan ifrän dem. Iä-

nan landet uppnätt den odling soin nu, voro de mycket

talrikare, men biifvit sedermera tili en stor del utödde,

oaktadt det skydd allvarsamma förordningar föiunnat dem.

Brunst tiden infaller i slntet af September för sä väl

vilda som tama Renar. Kon gär i 8 mänader drägtig, men
bär sälian rner an en kalf, och detta sker i Maj mänad.

Genast efter födseln är kalfvens färg rödbrun, men svart-

aktig längs efter ryggen. Smäningom bortgä likväi dessa

här och de nya synas mest svarta pä rygg och sidor,

men gräna mot den inslundande vintern.

Det händer icke sällan att Ren-korna kalfva pä sj elf

-

va snödrifvan, och det är härvid rnärkvärdigt att deras

nägpt höghenta foster, ehuru klent, genast kan ätfölja dem
pä snöfäitet heia dagen. Snöslask och bläst äro dock, när

sädane inträffa, icke helsosamma för dem, hvarföre Vali-

hjonen söka, om de kunna, lugnare stallen för Ren-kor-

na vid kalfningen. Vanligen fränstängas ocksä hanarna

pä särskilt betesmark , helst korna, rädda om sin affoda

gerna stängas med dem, och derigenom lätt förfördelas.

Sälian har dock Lappen mer an en fullvuxen Hirvas för

alla sina Vaijor. Kalfvarne börja ganska tidigt att deltaga

af de födämnen som naturen bestämt för dessa kreatur,

bestäende under vär och sommar i Fjälltrakten af finare

grässlag och Hera för dem smakliga vexter , säsom arter af

Syre- och Ranunkel-slägtet, hvaribland, idetsednare, Snö-

Ranunkeln (R. nivalis), Norsa Rasi kallad af Lapparne,

framför andra begärligt sökas. SkogsRenar deremot, välja

de späda lofven af vide och björk, äfven som Vattenkiöf-

ver , Missne, Fräken och dylika som i skoglandet förekom-

jna. Men vintertiden hä'mta alla deras näring af den be-

kanta Remnossan (Cenomyce rangiferina). Likväi försmä

de icke andra Lafsorter, hvaraf skogsträden äro bördige*)»

Renens vinteruifodring är säledes icke müdosam, emedan

han uppehaller sig sjelf, under bar himmel, genom forma-

gan att skaffa sig födan under den ofta par alnars djupa

*) Leern berätrar, att de äro mycket begärige efter Salt, hvarföre de

olta bege sig i Finnmarken tili hafsstranden att slicka bafssältan. Urin

skall vara ea läckerbet för dem. I skogtandet söka de ocksä kosvam-

par och skola förtära äfven Fjällmöss med snäihet, men afbita blott

bnfvudet och lemna det öfriga. Leems Lappm. be&kr. *. i4*« (rrape

x K. Y. A. Hau dl. 1804. «. 9a.
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snödriftan. Begäfvad med en särdeles Tin lukt, finner hall

wedelst vädrande och nosens nedsänkande genast stallet

der mossan vexer, Iivilken han efter snöns uppgräfvande

med frarnfötterna , aldrig fäfangt söker. Sällan ser man

Fjällrenar annars mottaga nägon föda som tillbjudes dem,

utom den de genom deras eget bemödande sjelfve upp-

grafva. När isgata vid vinterns början och inFallit töväder

tilldanats under snon , eller is-skorpa lagt si^ öfver mossan,

komma Ilenarne med svärighet ät clensammn , och bli ut-

svultne, hvaraf, i synnerhet de yngre, ofta störta.

Renen har intet gällt läte, man endast ett slags grym-

tande, sn/irlikt Svinens, när de samla sig tillhopa. I äl-

dern upphinner Renen, särdeles hanen, knappast 14 är, och

om icke vantrefnad förut vällat andra bräckligheter, plär

den sista, af lossnande eller bortfallna tänder, satta ho-

nom ur stand att längre föda sig.

Mycket renlig af naturen, trifves icke Renen pä smnt-

siga stallen. Han besväras ock aldrig af nägon ohyra, fast-

än desto mer plägad af mygg och brömsar, sä mycket kann*

barare so in baden är nog härtunn om Sommareii. En vär-

re pest äro dock de sä kallade Renflugorna eller arter af

Styngslägtet , hvilka redan äro tecknade och beskrifne i

detta Verk (n:o 23). Det tillfälle som skiidrandet af Re-

nen erbjuder, tilläter oss nu tillägga nägra anmärkningar.

Renstyngen äro, som man kanner, aftväslag, och de-

ras Larver fä namn af kurbma , hvarmed sjeifva de pä Re-

nens hud befintiiga kulor, ehura njindre riktigt, benämnas.

Den ena, kailad pata pätsko af Lapparne, är det egent-

liga Renstynget eller dess Huga , fn. a3. 2.) som perpendi-

kulärt flygande med nppät vändt hufvud, och nedät verlan-

de spetsig stjert, ofta bögt opp, üksom Iivilande i lüften,

passar pä detögonblicket. da hon, nedsänkt pä Renens rygg,

kan släppa sina egg emellan de glesa baren pä skinnet.

Sä Elstras Larverne som döija sig inom de hylsor som af

dem ästadkommas, danade af felhinnan som sammanbinder
buden med underliggande muskler. Merendels inom äret

äro kurbmerne fullvexte , och omsider tili bälften ntträn-

gande, lossna de under skakningar af Renens kropp, och
nedfalia pä snön eüer marken. I förra fallet forlora de
snart iifvet, men i det sednare och om varm väderlek gyn-
nar dem, äro de dygaet om rörlige, och förbytas sedan
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tili de puppor nr hvilka flugan eller stynget framkomnw.
Den andra, elier Renarnes Nosstyng, ocksä benämd Snrke

(kanske Trompe-stynget n:o 23. 3.), är en liksä vädlig ä-

komma. Flugan som tillskyndar Renen dessa inhyses kräk,

pästäs vara smaiare an Ryggstynget , men utan dennas syl-

lika stjert. Hon hall er sig ständigt framför Renens hufvud

,

men, som det säges, aldrig sä när, att hon kan sätta sig

pä nosen, sä mycket mindre som Renen utan uppehäli dels

slänger hufvud et ät sidorna , dels stöter det mot jorden.

Emedlertid tro Lapparne att Renen fär fröämnet genorn

andedrägten i näsan. Om detta medgifves eller icke, kun-

jia verkningarne af flugan icke bestridas. Larverne finnas

samlade i Renens hufvud ofvanför näsborrarne, äf'ven ner«

ät svalget och r.ära tungroten, inom en tunn hinna likt

en bläsa , i hvilken alla vända deras smaiare ända inät lik-

som tili en medelpunkt. De äro utanpä skroflige, med
mänga ringar. Fulivuxne äro de litet smaiare an Rygg-

styngets, och mycket moikare tili färgen. Det kostar Re-

nen längt större möda att befria sig frän dessa , som sker

genorn stärkt prustande eller hostande, da hinnan brister

och de förut inneslutna Larverne efterhand, och ofta tjog-

tals utfläsas. Härigenom ätervinner han en friare ande-

drägt, som varit honom mycket betagen, och lifvet säle-

des i vcklig fara. Vädan är likväl större af Kurbmerne

pä ry^g-'n, sä väl under deras vistelse emellaji hull och

skinn, som ännu mer efter deras utfallande. Halen tili de-

ras bon stä länge öppna , och läkas med svärighet om kyla

©ch regn infaller; sä att flere af Renarne, i synnerhet de

uilga, kunna ofta icke uthärda, hvarföre Lappen anser sin

skada nägorlunda drägTlg, när han i en sädan Kurbma-

sjuka icke mister mer än en fjerdedel af sina unga Renar.

Skinnen blifva fulla med ärr, och ibland alldeles skämda

af öppna häl efter beredningen, som mycket minskar deras

värde. Att efter Finnmark-boernes exempel smörja Renar-

ne pä ryggen med tjära, vore utan tvifvel ett temligen

godt förvaringsmedcl för Ryggstynget; men det synes an-

tingen icke vunnit vära Lappars förtroende, eller förekom-

rner det dem alhför mödosamt att verkställa. Flera kräm-

por äro uiom dessa yttre olällen egna för Renen. De lik-

na ofta farsoter och sätta äfven lifvet i fara. Sädane äro

varflytningar frän hufvudet, svulinad i fötterne, lungsjuka,

yrsel, bulnader i ögonen, uppsvälld tunga ,
fallsjuka , bort-

tränande m. fl. Räcker icke naturen under allt detta ea

kjelpsam hand, sä lemnas kreaturet ät sitt öde.
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Renen äger flera utmärkta förmogenheter. Att harn

genom lukten kan genast pä djupa Snön utvjsa de stallen

derhans smakligaste foderämne, Renmossan, vexer, är re-

dan omförmält. Lappen, under sin flyttning tili nya be-

tesställen, ofta oviss om heden der mossan finnes, bar £

Renarne sjelfve de bästa vägvisare. Just pä stallet der de

stanna och börja med gropars öppninde i snön, slär äga-

ren opp sitt tjäll och dröjer sä länge betet varar Eu an-

nat prof pä styrkan af detta organ kan tiliaggas, att när

nägra vid Hyttningar, händelsevis, skingras frän hjorden,

kunna de genom lukten uppvädra hvarandra pä ganska

langt häll.

HÖrseln är icke rcrindre god. Pä resor öfver sjöar o^h

vida fält, synes Renen lystra ät alia sidor, läng tid innan

man möjiigtvis kan upptäcka om nägon är i vägen.

Af ett ostyrigt lynne och liksom vild i början, da han

skali tämas, visar han sig snart läraktig och omsider sä

spak, att läta styra sig med en enda töm, och att hälla

kosan rätt pä den obanade vägen. Vallade, kunna Renar-

ne stundom skingra sig ? men vid skallet af vallhjonen,

och vid dessas rop pä hundarne, att hopdrifva dem, skyn-

da de sig tillbaka, innan hundarne ankomma.

Den välgörande naturen synes öck ha tilldelat Renar-

ne en förmän genom en särdeles egenskap , utmärktare

hos dem an hos andra af deras slägtingar, neml. att röja

ett knarkande eller knäppande ijud under det de gä elier

löpa. Detta uppkommer icke, som man föregifvit, af ett

Htet ben sittande under qvicken i klöfvarne, utan «f de

breda hofvarne sjelfva, hvilka vid hvart steg sluta tillsam-

mans samt af de hornaktiga spetsarne af bikiöfvarne, hvil-

ka vid Renens röreiser knäppa pä klofvarnes baksida. Man
inser lätt nyttan deraf för ett djur, hvars vistelseort, nä-

stan gränslös, ofta förmörkas genom töcken och molnsto-

der, säsom i ijället, hvarest man midt pä dagen af sädana

lätt kan öfverrumplas, och ens belägenhet derigenom blif-

va rätt betänklig. Vidt ätskilde, lyssna Renarne tili detta

ljud och igenfmna hvarandra, äfven som det tjenar Vall-

hjonen att uppspana de irrande, hvilkas ankörnst troppvis

göra ljudet pä längt afständ märkbart. Vanligen biukas
och i Renhjordarae en och annan Ren med skälla.
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I färdighet att simma öfver elfvar och smä sjoar, ef-

tergifva Renarne icke nägot fyrfotadt djar. De hälla sig

under detta, högt i vattnet, och deras breda klöfvar sy-

nas härtill mycket behjeiplige , äfven som de tjena dem
linder löpandet pä snöskaran att icke nedsjunka. IVIan har
anmarkt det besynneriiga hos gamla Renar, att vid de till-

fällen när de yngre icke väga sig i vattnet, fastän dertill

nödgade, de äldre simma genast öfver och med deras läte

iiksom locka de mindre dristige; och da desse ändtligen

utkomma , ställa de sig i'rämst för dem ^ hvilka säledes efter-

lölja sina ledare.

Sträckan af de Lappska Fjällen, ifrän de Södra trak-

tern© tili Hvita Hafvet, utgör i längden omkring 100 rnil,

©ch i bredden, frän fjällryggen tili skoglandet, 12- 15 mil.

Blott nägra veckors sonnmar synes en alltför kort tid för

nägon uppodling, och hvilken ödemark skulle icke här

företesig, om Lappar och , liksom för deras skuld, Re-

nen icke gäfvos? detta enda djurslag, som uppfyller alla sin

Husbondes behof, som närer, ^kläder och tjenar honom,
©ch allt utan att äterfordra nägon omsorg eller trägen om-
värdnad, om ej den att hMlas tillhopa. Säsom Iiasdjur be-

traktad, äger väl knappast nägot annat i flera afseenden,

foxeträde för Renen.

Likväl hafva icke Lapparne en uteslutande rätt tili

Itonom. De fleste ofvan Norra Polcirkeln spridde menni-

skovarelser, Grönländaren, Eskimäern, Samojeden, Tun-

gusen, Ostiaken, dela detta ägande med dem. Sjelfva det

©befolkade Spitzbergen, i3 grader ofvan Polcirkeln hyser

honom ensam bland de fyrfotade, med hvita Björnen och

Räfven, lika som Norra Amerikas strängare klimat, fast

vid lägre Polhöjder an bade Europas och Asiens. Men
man torde icke misstaga sig ? da man anser honom vara >

anom Lappmarkernes gränsor mera än annorstädes, egent-

ligare föremäl för Inbyggarnes hushäilning *)»

•) Det ar alltför sannoh'kt, atE Renen, fastän nu mera inskränkt inom

gränsen af de kallare Himmels-strecken ,
fordom, i Europas vilda-re

älder, äfven funnits, i Tysklands stora skogar. Julius Cesar i 6:te

Boken af sina Comm. de hello Gallico, ger dertill den första anledning;

och Gaston Phcebus, Herre tili Foix , beskril'ver änn« i4oo ar senare,

inycket tydligt, Renen säsom ett Vildbräd, befintligt i Frankrike, at-

minstone i grannskapet af Pyreneerne. Flera sekler har man redan

äer saknat honom sasom vild, ehuru icke sällan försÖk blifvit gjorda

als liksom pä nytt naturalisera Uonom. Historien visar, att Konung
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Huru betydlig mängden af dessa djnr mäste derföre

vara, kan man lätt iöreställa sig. 200 hushäll bebo, t. e.

Jokmoks Församling i Luleä Lappmark, hos hvilka om-
kring 20000 äldre och yngre Renar skötas. Desse föda

sig större delen om Soramaren emelian Snöbergen i fjällen,

och om Vintrarne i skoglandet, der ocksä mänga, heia

äret, beständigt förblifva.

Frän medlet af Juni tili det af Oktober, ger Renen
fen kraftig och födande mjölk ät sin ägare. Den har nä-

stan utseende af grädda och närmar sig i srnaken tili Get-

mjölk, fastän nägot starkare. Sä länge frosten icke ännu

infunnit sig, mjölkas korna 2 ganger dagligen. Under
frodigaste betestiden lemnar hvar ko 1 ä 2 qvarter om da-

gen, eller hälften morgon och afton, och äger den fetma,

att i| marks ost erhälles frän en kanna. Afven smör kan

deraf tijlredas, ehuru det sker sällan. Det blir tili färgen

hvitt som snö. Hjernan undantagen *), använder Lappen
»Ha inre delar af Renen i sin matredning : köttet, blöden,

talgen, tungan, lefvern, lungorna, mergen, tarmarne och

huden under klöfvarne. Slagten sker mest vid Jultiden da

Renen är fetast och skinnet felfriare; om vären deremot

sämre och ärrfullt. Pä eget sätt beredt utgör det Lappens

säng och heia vinterbeklädning, och det af kalfvarne, slag-

tade eller sjelfdöda, brukas, säsom de bästa och mjukaste,

tili underkläder, i stalle för Linne, okändt för Lappen.

Den täta härsidan som qvarlemnas pä ämnen tili öfverplagg,

utehäller eller ätminsfeone mildrar den ytterliga grad af

köld som h^rrskar vid denna ända af verlden. Till kiäder-

nas förfärdigande äro Renens senor det tjenligaste medel,
da desse, torkade i solen, fördelas i de finaste trädar hvil-

ka tvinnas mot kindbenet. Af benen tillskapas skedar, och
bläsan tjenar stundom som brannvinsflaska och som förva-

ringskärl för vissa blanningar af mjölk och giönsaker. Hör-

nen endast bortkastas i högar, fastän de fordom offrades

Gustaf I ar 1533 utsände 10 Renar tili Freussen. I slurer af i8oo:ta!et

fordes 4 sadane frän Sverige tili Danzig, äl'ven som Steve rill Berlin

Under K. Fredrik I:s tid, och i sednare ären bä'de tili Österrike,

Bayern
, Spanien och Skottland. Oaktadt all den möda man aNestä«

<ies gifvit sig om dessa l'rämlingars bibehäilande , b?r 'ikväl utgangen
icke svarat deremot, emedan djuren merendels vautriiYks, eller de-
ras förökande icke kunnat befordras.

•) Den brukas Hkväl tili Smörja pä Renskinnea, för att göra bal min-
ore märkbara elter beredningen.
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at Gudarne, men üu mera Iemnade att gnagas af Räfvar
och Ikorrar.

Utom en sä väsendtlig nytta for lifvets uppehälle, häm-
tas en icke mindre vigtig af Renen, säsom Lastdragare ock
tili resors anställande vintertiden. Klöfjad, förrnär han
bära en tyngd af /

f Lispund, och om vintern (endast) dra-

ga lass af nastan tredubbel vigt. Han öfverträfrar hasten
bade i sprang och gäende. I stark köld och pä uppkörd
Sjöväg samt med öfvadt handlag, är farten icke mindre
snabb än nöjsam. Pä 10 timmar kunna lika mänga mil

läggas tili rygga, blott Renen mellanät fär fläsa nigra ö-

gonblick och läska sig med snön. Det gifves utan tvifvel

exempel att en enda Ren sprungit 20 mil pä dygnet, mea
han stupar merendels derefter. Efter utseendet modigare
än flera andra djur, häller han mest alltid opp hufvudet,

liksom öfvertygad om dess prydnad
; ty om hörnen är<j

aifallne, bäres hufvudet mindre högt. Märkligt är, a.tt han,

Jöpande i tränga skogen, synes, genom afpassadt nedlutan«

de, väl känna längden af sina horn, sä att ingen gren rö-

res af dem.

Det är med det bätlika äkdonet, Ähjan eller Pnlkan

(hvars beskrifning nu torde vara öfverflödig), som Lappen

xardas pä den snöbetäckta marken. Vid en läng dagsresa

och der intet ombyte gifves i vagen, är nödigt, att icke

börja resan för bittida, helst Renen tröttnar eller Springer

trögt heia dagen, om han icke, efter sin vana, tillräckligt

betat om morgonen, som sker emelian kl. 7-9« För öfrigt

löper han snabbare efter middagen, och ju närmare afto-

nen, ju ifrigare skyndar han tili malet. Högst mödosaru

blir dock resan, om snön är djup och vatten stär pä sjö-

arne. — I sädan händelse är enda rädet att uppstiga

vlx Pulkan, och leda Renen, som ändä har last nog, sär-

deles om vattnet isar pä äkdonet. Börjar han att tröttna,

ser han ofta omkring sig, och gör äfven skutt tvert ifräa

vagen. Men alldeles uttröttad, kastar han sig ned pä mar-

ken, orörlig eller liksom en stund liflös. Intet djur som

styres med töm, känner bättre huru van den handen är

som kör honom. Den bästa kör Ren kan, under en oöf-

vad band, genast bli sä trog, att han icke vili ur stallet.

Men hälles tömraen tili höger, och ibland ryckes jemt och

stadigt pä densamma, utan att Reuen ofta agas, visar han

sali an nägon oait, Det kan emedlertid hända, att nägon
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efter undfängna slängar^ blir arg, och vänder sig mot den

äkande, pä livilken han hämnas genom fördubblade slag

med fram foltern e. Nedbunden i Puikan, bar man biott

da den utvägen att vähra sig omkuil med densamrcia, pä
hvars botten eller köl Renen fär sia tills sinnet gär öfver,

hvarefter resan kan fortsättas. Sädan argsinthet röja Re-

narne ofta genom eleras inbördes stängande, da de stun-

dom inveckla sig sä i hvarandras hörn, att de icke kunna ät«

skiljasoch, om icke bjelp tilikommit, befunnits ihjelsvultne.

Bland ViidRenar skall detta liända ofta. Man pästär ock-

sä att sornlige äro uog tilltagsne, att bade med hörnen och

framfötterne kä'mpa mot Vargen, som är den värsta Hen-

de Lapparne känna, hvilken somliga är och i synnerhet

desednasie, enligt berättelse, tilifogat dem den kännbara*
ste förJust och skada.

Till förekommande af denna olycka, ha Lapparne u-

tom Vallhjonen, Hundar, som de myeket värdera, och äro

just den Ursprungliga Schytiska arten. Ickedessmindre gäc-

kar Vargen ofta deras vaksamhet och under den föro-

delse han anställer, rifver aliud först tungan ur halsea

pä sitt offer.

För att ba'ra klöf och draga lass, kunna de fiesta Re-
Tiar tämas. Men tili egentügen goda Körrenar äro färre

duglige och betalas med 5 6 R:dr B:ko. Lapparne sätta

myeket värde pä en sädan, och bruka den aldrig tili fo-

ror, hvartill i alfmänhet gällade Renar säsom starkare an-

vändas.

Sedvanor, bruk och hushällsmetoder äro ofta sä

skiljaktige pä olika Ställen af Jordklotet , att de ha föga
eller ingen likhet med hvarandra. Af sädan art är den
förrättning, hvarigenom Renhanen förlorar sin prolifika e«

genskap. En ännu ung Ren, bärtill bestämd, som det ock
sker med större delen af han-kaifvarne vid a-4 ärs älder,
bindes af Lappen eller blott häiles om halsen af honom,
da en annan i behörig ställning, med egna tänder krossar,
och sedan vidare med fingrarne sonderkramar Renens te-
atiktar, likväl sä att huden, som omger dem, icke skadas
eller säras. Operationen anses kke särdeles pinsam, men
verkmngarne deraf äro, att Gällingar fä bättre huil , bli
fetare, och lättare att tygla; men det som märkiigast är,
Pia bornen, Usüm senare pä äret eller vid Njämiden,
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och äterfä dem liksom de andra , ehuru äldre Skribenter

{Scheffer , Ruldeu m. fl.j ha föregifvit motsaisen. De blif'va

dock af en liksom porösare sammansättning.

Alt Renar äro ocksä ibiand de vandrande djuren, hvil-

ka pä vissa orter, särskiJta ärstider, flylta tili aflägsna trak-

ter, besannas kring nejden af Hudsons bay, Labrador och

Newfoundiand i Norra Amerika. 810000 samlade i skoc-

ken, begilva de sig i Mars och April mänader frän Korr
tili Söder, samt äterläga Norrät den löljande hosten. Det

är under dessa flyttningar, som de i myckenhet blHva er-

tappade, dels pä Landet genom skott ochsnaror; dels pä
floderne, öfver hvilka Renhop&rne simmande, tili beiyd-

ligt antal med spjut fällas af de i Kanoer sittande India-

ner. Desse torka köttet i rök stdan benen bliJvit frän-

skilda , och sedan föryttra det äfven som Tungorna. Tal-

gen samlas särskilt i biäsor, hvilka säljas tili Engelska Ko-

lonister för bruk i koket som smör i siekpannan. Skin-

nen utgöra utom hembruket tili kläder, en icke ringa

Handelsvara, pä samma sält som för Koräkerne i Norra

Asien, hos hvilka flera 1000 Renar sägas öfta vara en en-

da persons egendom. Men ehuru desse, liksom Samoje-

derne, väl känna bruket af Renen säsom dragare, och af

dess skinn tili kläder, värda de sig icke mer än GrönJän-

dare och Eskimäer om delta nyttiga djur, och veta icke,

att pä vära Fjällboers vis begagna dess afkastning hvarken

tili iöda eller vinst, medan det lefver. Lappen deremot,

lika naturens barn som desse, men mera mild och ordent-

ligare samhällsmenniska, omgifven af sina Renar, som göra

hast och ko, och fär och get för honorn umbärlige, synes

sakna intet för sin bergning och sjelfbeständ. Agare af

5oo 1000 stycken, mä han kallas förmögen, sä mycket säk-

rare som den summa han har, kan ränta honom hälften

sä mycket ärligcn, utan särdeles möda. Emedlertid njuter

han, pä den ofruktsammn , länge frnsna heden, ett orub-

badt sinneslugn , bäfvar icke för larmtrnmman eller krigets

äskor; han känner icke tyngden af det ok som trycker

Landtbrukaren ; fruktar icke för rän och brand ; är oknn-

nig om de tusentals krämpor, som äroandra i inbillningen

sällare folkslags ägodel. -~ Med ett ord, hanärsäkert icke

mindre lycklig än han är rik, icke Jvr mängden hau kan

äga, 11tan för de fä behof han har.

Tab. 57. Föreställer, efter bifogad skala en Renoxe,

— och 38. En ko och kalf af samma slägte.
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TETRA O Te tr ix. Orrtnpp - höna. Pä. F. Teeri. Pä Fr.

Cocf de bruySres ä queue Jourchue. (hanen); Poule de

bois (honan). Pä E. Heath-Cock , Black Game - Groiis.

Pä T. Birckhahn, Brummhahn, Pä It. Gallo sfor-

cello. Pä D* Urbane, Pä N. Orrfugh

De iure vingpennorna äro vid basen hvita;

Stjerten tvaklufven; Fotterne ludna.

Tuppen är svart, med blaaktig glänsande hals

och lygg.

Hönau ar rostbrun med svarta tverränder;

mea mörk och hvitspräeklig pä bröslet»

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. i. 2. p. 748. Cl, 2. Aves» Ord. 5. Gal-

Unce. — Ej'usd. Faun. Sv. p. 202. Skänsk. Res. s. 56. — Ret2: Faun. Sv»

»» 184. — Aldrov. Ornith. It. 3a. p. 1601 — Briss. Orn. 11. 210. — Frisch.

Av. 1. 109. — Pennant Br. Zool. 1. 326. — Arcr. Zool. 2. 514.— Latham.
ind. 2. p. 655. — Krünicz. Encycl. 5. s« 082. — Fall. Reis. 11. s. 62. 226;

227. 667. — 7. O. Hagström i Kongl. Vett. Akad. Handl. 1751. s. 132. —

-

Sch&nberg dersam. 17169. s. 146. — Nordholm om Jeratlands djurfänge.

Vps. 1749. s. 44. följ.

Honsen (Gallinas), eller den flocken bland faglarne, som>

efter Mosaiska Lagen, fordom var ensam tilläten att förtä-

ras, och af heia fjäderskaran troligen ger det bästa och
helsosammaste födfmnet, äga tili skillnad frän de familjer

tili hvilka de närma sig, en kottjull rundad kropp med ert

hos de fleste läng stjert , som kan utbredas och tillika

rätt uppsältas; en kuürig och pä ändan nägot krökt näbb,
hvars öfre käk gär med kanterna cfver den nedra. Veras
näsborrar ha en likt ett hualj uppstäende broskaktig hin-
na. — AUa liafta springJÖtter , oeh somlige äro med
sporrar försedda.

Större delen af dessa kännemärken tillegnar sig det
slägtet, hvari Orren intager sin plats, men hvilket enskilt
bestämtnes genora en bar, knottrig och Järgad ßäck vid
vgonen.

Orren är näst efter Tjädern, bland de Europeiska, af
sitt slägte den.största skogsfägeln, och hnr med densam-
ma bade i skapnad oeh lefnadssätt mycket gemensamt,,
hvarföre h?n ocksä pä fiera orter erhällit narnn af dem
mindre, Men fastäz* hau liksom Tjadera har röda ögom-
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bryn, fjädrade .fötter utan sporrar och en hvit flä ck pa.

vingarne, sä är dock Orrtuppen betydligt mindre, i vigt

omkring 4 marker, af 16-20 tums längd och en aln och

6 - 9 tums bredd emellan de utsträckta vingarnes spetsar.

Den korta och mörka näbben betäckes vid sidörna jemte

näsborrarne med svarta dunlika fjädrar, men den röda

körtejhuden öfver ögonen är bar. Nästan heia kroppeis,

är svart, ehuru mer skinande mörkblä pä hals och rygg.
Af vingpennorna äro de första 4 svarta, och den 5:te hvit

vid basen. De inre äro midtpä utmärkte af samma färg

äfven soin deras spetsar. De yttre täckfjädrarne deremot

merendels svartbruna r men de undre tillika med spt glar-

ne och en fläck vid leden emeilan armen och sträken samt

fjädrarne under gumpen, ganska hvita. Sterten bestär af

iß svarta fjädrar och är mycket kiufven af de 5 yttre som
böjas ät hvar sin sida. 4«de och 5:te paren äro smäningom kor-

tare, och de medlersta af ]ika längd. Pä Jär och ben äro

fjädrarne gräbruna, men saknas pä tärna, som äro vid de

titstäende kanterne liksom kamlika af täta styfva uddar.

Orrhönan är inärkligen mindre, 1^16 tum i längden,

och vager ungefär 2 marker. Den röda fläcken öfver ö-

gonbrynen är mindre synbar hos henne. Pä hufvud och

hals Hgga tili skiftes röd - eller rostbruna och svarta tver-

ränder som äro starkare pä ryggen. ßröstet svart och hvit-

fläckigt, men gumpen alldeles hvit, liksom de första täck-

fjädrarne pä vingarne, hvilkas pennor ocksä äro pä inre si-

dan mest hvita. Stjerten ändtligen af ryggens färg, är min-

dre kiufven än tuppens och har 18 fjädrar.

En sä märklig ätskillnad i färgerne hos kön^n, röjer

sig eher första ruggningen samt om hosten; ty i borjan

äro de unga Tupparne alldeles lika honorna; men mot

vintern mörkna de, och det brokiga lörvandlas om vären

i den svarta bläaktiga färgen hvilken de sedan bebälla, e-

buru den med tiden nägot förändras säsom mer i blätt

stötande. De erhälla ock i tredje äret en hvit Häck un-

der näbben och vid högre älder en mörk under gumpen,

der fjädrarne voro tillfÖrene alla hvita.

En betydligare olikhet förete tvenne afarter, troligen

härkomne af blanning med andra af samma slägte, säsom

den sä kailade Rackelhanen , frambragt, som det synes,

genom parmng af en Orre med en Tjädeihöaxa. Vingar-
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Ties tä'ckfjädrar äro hos densamma sotsvarta med hviu

punkter och gumpen hvit med svarta firickar *). Deremot

visar en annaa artförändring en närrnare frändskap med
Fjrill-riporna, likväl nündre genom sin bvitspräckliga yta

,

än genom hvitludna fötter och tär **). En mycket klufven

stjert och den rädande svarta färgen försäkra oss emedler-

tid om sanningen, att begge äro blott bi arter.

Orren tillhör endast de kallare polhöjder af Europa

samt Asien, säsom inom gränsorna af Sibirien. Den är

öfverallt känd i Sverige ; finnes dock mycket talrikare i de

Norra Provinserna , fastän knappt sedd i Lappmarken. Äl-

skande i synnerhet skogar och bergstrakter , bevuxne med
björkar och aspar, äfven barrträd, söka dessa fäglar deras

föda af knopparne och de späda bladen, men försmä icke

heller särskilta bärsorter, säsom lingon, hallon rr. w. och

äfven Jjungtoppar vintertiden. Stundom har man ock setE

dem besöka korn och hvete-äkrar. Ärter sägas de icke

kunna smälta utan lifsfara, äfvensom kersbär, förmodligen

för stenarne. Bland animaliska ämnen begagna de Myr-

egg, hvilka särdeles tjena som ungarnes första näringsmedel.

Orrarne äro icke ffyttfäglar , utan i de länder der myc-

ken snö faller, finnas de ofta under snon liksom begraf-

ne; förut fylla de dock kräfvan med björk- och alknopp,

att den hänger som en päse ander halsen; och denna fö-

da passar för längre tid alt tära pä. De lata sedan Öfver-

snöa sig, eller minera sig ofta i lösa snön Hera alnar djupf,

samt ligga helt tätt jemte hvarandra. Med den annalkan-

de vären blifva de äter synlige. Det är da deras paraings«*

tid infalJer, äfven bädad genom fiytande uttömningar. Som
arten lefver i mänggifte, samlas flera hönor kring Tappen*
hvilken likväl icke likt Tjädern kallar sin Harem frän tOp-

pen af höga träd, utan pä höjdcn af en kulle, en träd-

stubbe eller hög sten tolkar han sin natursdrift ; ofta sam~

la sig flere tuppar tillhopa under Jugnet af den ijusnande

morgonen, och med lÖjliga krumspräng, säsom FäktTup-
par, kämpa med hvarandra, tills en af dem vinner platsen,

da ßegraren, högmodig, med glänsande ögon, uppsvuilna

*) Linke ansag den som särskilt art under namit af Tqtrao hjSri-

du,s Faun. Sv. aor, och är afbildad i Mus. Carlson. 1. t. 15. samt fin-

nes tidtals i gamla skogar sä väl i Sverige som i Finland,

**) Benna är T. Tetrix J\ Enopus. fi<?f#, Fawn. $r* p* 20g. Figur är

gifren i Mus. Carls, 5, t, $5,
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ögonbfyn, yfviga fjädrär, uppsatt stjert och flaxande vin-

gar ropar efler kuttrar sitt hlau klau klau, stigande ur en
terce- i en annan «11t högre i rösten, ätlöijd af ett sällsamt

gurglande läte. Hönorna füllt af hegär, skocka sig im
hoppande omkring honom , som ändtligen slillare, tillfreds-

ställer den «na efter den andra. De bereda derefter sina

kullnr, bestäende nierendels af 6-8 (sällan flera) egg, af

fclekgul färg och besprängda med rostlika lläckar och nä-
gra större vid den smala ändan. Utan vidare biständ af

Tuppen, kläckas ungarne efter 26 -28 dagar, och lölja mo-
dern heia Sommaren. Mot vintern lemna Tuppkycklingar-

ns henne och sällskapa 7-8 i flocken tili nästa vär, un-

der hvilken tid de ofta fäkta och släss med hvarandra,

merendels sä iitet uppmärksamma pä deras cgen välfärd,

alt flera kunna f'äilas i ett enda skott.

Vesslor, Hermeliner och Mardar äro fttdiga fitnder

för denna fägelart, liksom de äru det (ör heia höns-fanut*

jen. De uppsöka deras egg, och de nykläckta ungarne

blifva icke mindre deras offer, sä mycket lättare som boet

väljes i buskar oe?h häligheter, der det finnes tiJlredt af

en mängd qvistar och vextiemningar. Likväl, när hönan

gär af eggen för att söka sigföda, betäcker hon dem med
löf och mossa, sä att de icke utan svärighet kunna skön-

jas ; men de nykläckte ungarne lemnar hon icke gerna, o-

aktadt sin naturliga skygghet, cm man händelsevis r.är-

mar sig tili hennes näste.

Det mest ödande Rofdjuret ärändä menniskan. Hvilken

oä'ndelig mängd af Orrar, Tjädrar, Hjerpar ocli Riporned-

kommer icke ärligen ifrän de Norra landsorterna , der he-

ia bylag ärö med detta slags fägelfä'nge sysselsatte. I de

flesta Socknar finnas 4 " 5 bössor för hvart hemman, ock

det är i synnerhet efter Michaeli som längsten eller skfu-

tandet börjar. Under alla är är likväl icke tillgängen lika

ymnig. Man tager vanligen ett märke af Michaelis dag:

om Sunnan da biäser, skali mycken fägel kornma in i lan-

det och emot fjällen, men kommer vinden frän Norden,

sä tror man att fäglarne, äfven de som förut finnas , skola

det äret bortflytta, och fängsten säledes blifva obetydlig.

Detta är utan tvifvel blott en saga ; men orsaken i förra

fallet är säkert den, att fäglarne, kanske stundom af o-

kända skäl, ankomma frän aflägsnare orter, säsom Finland*

Eyssland m, ra. ty] man upptäcker bland mängden bäde
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slorre och smärre, äfven ut markt msgra, allmänt benamdc:

ßygfäglar. Sädane äro eljest icke synliga. Brist pä fägel

har man ofta funnit härröra frän sent infallande rxostnät-

ter medan kiäckningen för sig gar, da ungarne icke ut-

härda ; att förtiga följderna af oseden att under lektiden

ofreda tagein, eller beröfva honom eggen, hvilket kan

icke nog beifras, utan de i sädant afseende tid efter an«

nan utgifna päbud borde lända tili ovillkorlig efterrättelse.

Fängsten sker dels med giller, snaror elier nät, dels

skjates Jägeln med bössa.

Om snaror brukas, är nödigt att iakttaga, att des-

sa stallas högre om vären, helst fägeln den ärstiden bär

hufvudet högre lyftadt än om hosten, da han när sig

af bär. Donor användas senare pä äret; men de böra gö-

ras af becklrä, för att icke falla tillsammans elier slak-na af

väta. Äfven brukas pä somliga stallen, under vintern

,

der icke betydlig myckenhet snö faller, att genom Eld-

sken vinna «ändamälet, neml. sä, att 2:ne personer ätföljas,

den ena med en fackla eller bloss, och den andra med
ett kaslnnt. Fäglarne, förvirrade af skenet, %ga bus emot

detsamma och bli med nätet fängade.

1 vära Norra Provinser uppsättas utom snaror, sä kai-

lade flakar och stochar. Flaken göres af 6-8 ribbor, för-

enade i ena ändan med en liten slä, och uppgillras öfver

en i jorden nedslagen lag päle (Se Flakar tili Räf-fällor

i Lirinmi Vestg. R.esa s. 240, som denna Norrländska lik-

nar). Lingon kastas under Kaken och gillerstickorna, för

att ditlocka fäglarne. Smä sandbackar, der Orrärne ej

sällan va»ka sig i solbaddet, äro passande lägen för sädana

flakar. Fägelstocken äter utgöres af en enda stock, utom

en mindre inunder liggande. Den förre uppgillras Kksom
flaken och faller lika snart som denna; men villbrädet Jig-

ger icke sä säkert gömdt för Räfvar och roffäglar. Snaror

bindas af svart tagel eller af hopspunnen trä, och sättas

gemenligen i siigar, upptrampade af boskapen. Dessa fäng-

redskap brukas ocksä sedan snö är fallen, men pä obe-

täckta stallen vid roten af stora granar; flakar och stoc-

kar endast sä länge marken är öfveralit bar. I Jemtland

har man dessutom ett siags giller, der kalladt Orrbänna

,

som utgöres af ett tunnt bräde, 2-3 ainar längt samt ett

^varter bredt. Längs efter bela brädet sitta nedborrade
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bagar af böjda sma Bjork- ellcr Idvidjor, med hvar sin

viübäftade snara. Delta giller bräde uppsättes i vattenpass,

i toppen af en gartall, der det icke länge dröjer förrän det

besökes. Stundom äro dessa Orrbännor nägot olika i

sarnmansätlningen, säsom besläende af ett halfannan aln

längt och 8 tums bredt bräde, vid hvar« bäda ändar en

af de nämda bägarne sättas tversöfver med hvar sin snara.

Inunder pä begge stallen fastbind es ett knippe af färskt

björkris, besatt med Fröhängen. När nu Orrarne satta sig

i trädet, der Orrbännan blifvit uppstälid, bli de varse ri-

set, ilyga dit, och da de komrrfa inot nägon af ändarne,

fastna de i den der fästade snaran. Detta liknar mycket

Kossackernes fängningssätt äfven med snaror, hvilka de

kalla Navori. {Fall, Keis. 2. s. 667).

Mestscharäkerne *) hafva ocksä, enligt Pallas berä Hei-

se, en egen uppßnning kali'ad murdsha , tili alt fänga Or-

rar om vintern, o< h hvilken förtjenar att nämnas. I glesa

Björkskogar, der fägiarne gerna uppehälla sig, upphängas

nägra kornaxknipp©r pä en, af en tverslä samt en kJyfva

mot träden uppsatt ställning. Pä litet afständ derifrän gö-

res af läng a Björksprötar, nedsatte tau jemte hvarandra,

ett slags tratt, ofvamill mindre an alnsvid. I mynningen

deraf insättes pä gemensam axel ett bjai, som be«tär af

tvenoe i kors satta tunnband, ornbundna med kornax, och

pä det sättet fästade, att de obehindradt vända sig pä ax-

eln, och säledes rum lemnas emedan trattens sidor och

tunribanden. Nu slä gemenjigen läglarne ned pä de först-

nämda upphangda axknipporna, och flyga sedan tili gill-

ret, der vid första försöket att satta sig pä de utstäen-

de tunnbanden, det af dem hopsaüa hjület i ögonb'icket

omkringvändes, och Orren faller huivudstopa i trauen,

hvarur, säsom i botten trängare, han icke kan nppkomma.

Tratten skali stundom tinnas tili hälften fylld med sädana

äfven tyrare.

I Kurland, Lifland och Lithauen skjutas Orrar pä en

sä kailad Baibahn, som antingen är en ordentligen upp-

stoppad fägel, eller af papper gjord och malad, eller,

som vanligt sker, tillformad af en gammaJ hau, pä hvil-

ken skärmen sammanböjes under kullen, da i ena ändan

ett stycke utskäres i likhet med Orrens hals och utmärkes

med en röd fläck ä ömse sidor, just som de öfver Orrens

*) Taiarlske afkomlingar, som satt sig ned hos Basbkirerae.



ORRE. 43

ögon beFntliga, och i andra ändan insättes en $tjert af fä-

gein. Sä tillskapad, fästes Baibahnen pä en stäng Och fö-

res tili skogen der Orrlekar infirina sig, och här uppreses

den. En riskoja eller dylikt gömstnlle bör ocksä beredas

i grannskapet der s&ytten väntar fäglarnes ankörnst, antin-

gen af dem sjeiive, eller uppdrifne af en eller par lielst

omkringridande personer.

Hos oss i Skäne brnka skyttar ocksä en annan metod,

eller att shjuta med trackhast, som betyder alt skytten

grönklädd, leder en inöfvad hast, bar, men med betsei,

dock utan munlag, att han kan beta, och med ena loten

inom tygeln som ligger öfver rnanken och styres sä af skyt-

ten , hvilken gär Iutande vid bortsidan ifrän lägein. Hasten,

van vid skotien, rör sig icke vid bössans lossande, utan

närmar sig tili den kuttrande Orren, tiils han fälies.

Vid skjutandet af Orrar har msn icke den försigtig-

het af nöden som vid Tjäderjagt. Om man endast kan

finna ett passande stalle der man är gömd , är det ofta

tillräckligt. Orrar skjutas dessutom bade under och efter

parningsüden. Men opp^ Liaila sig lekarne i öde trakter

och glesare skog, lyckas det mindre att naikas dem.

Ungarne lockas vardigt genom fägelpipor inemot hos-

ten; men sensre pä äret lau de icke bedraga sig.

Orrens kött är läckert medan det är ringt; man ger

säledes det af ungarne företrädet. Med äUlern blir det

härdt och segt, hvilket dock förbä'ttras genom hängande
en eiier annan dag i lüften, hvarefter det , före an/aitnin-

gen, lägges i ättika.

Pä somiiga orter, säsom i Finland, tjenar Örren som
väderspäman lör Landimannen. När sädane fäglar, äfven

som Gröngölingar (Picns Martius), naikas byarne, anses

det som ett förebud tili storm och elakt väder, lika sä da
de l'örre häll« sig lägt i iräden ; hvaremot da de söka top-

parne och de nya skotten tili hvilställe, skall det betyda
en vacker och skön väderlek.

Att för nöjes skull i bur föda Orrar , är ingenting min-
dre änsällsamt, helst de, pä tjenligt satt underhällne , kun-
na lätt vänas vid sin fängenskap; men detta har ock gif«

vit en och annan den anledning, att söka draga lika nytta
&f dem i hushället som af vanliga höns, hvilket man för-
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sökt verkställa geftom egg, hämtade i skogen frän en Orr-

höna, hvilka, lagda under en gärdshönä, sf henne utkläc-

kas, da Orrungarne, snart lika tarne som andra kycklin-

gar, kunnat utan svärighet uppfödas med gryn och mjöik
,

och eftersom de tilltagit, med enbär, kälblad, väpling,

krusbär, gräshoppor m. m. Det har likväJ händt att hö«

nan, efter kläckningen, icke gynnat sin pätrugade afFöda,

utan ihjelhuggit ungarne, sä snart de tittat fram nr egget.

Ocksä. i fall hon icke visat styfmors-lynne , har hon med
all rnöjlig huldhet icke förstätt sig pä att nppföda dem,
hvarföre de red an i början vantrifvits och dött. Man har

säledes failit pä den tankan, att genom verkliga Orrhönor

lyckligar© fullborda försöket och det pä föJjande sätt: att

man mot en husvägg uppfört ett slags stör bur af mänga
alnars längd och bredd, samt betäckt taket tili en deimed

notgarn, sä att fäglarne vistades liksom under. bar liim-

mel. Har har man insläppt nägra Orrar och Orrhönor,

da en af Tupparne snart tagit öfverväldet , och tillätit in-

gen af de öfriga hanarne, hvarken att spela eller befryn-

da sig med hönorna. (Vid förnyade försök insläpptes der-

före sedan blott en Tupp med 3 hönor). ßakom insatta

träd och buskar, värpte hönorna och lägo äfve'n ut ungar,

hvilka, artigt nog att päse, hatades af de förföljda Tup-

parne, deremot den rädande Orren syntes lika huld om
dem som mödrarne, och tillät dem söka skygd under dess

vingar, sä mycket märkvärdigare, som Orrtnppen i sitt

uaturligt fria tülständ , hvarken bryr sig om ungarne, eller

säliar sig med hönorna efter lektiden.

Den tjenligaste föda för de spädare ungarne aro utan

tvifvel Myregg, hvilka med stor begärlighet af dem fortä-

ras. Gryn och mjölk, vilda bar, ai- björk- och poppe,!-

knoppar, späda sälglöf, aro alla goda födämnen, och bland

grönsaker, sönderhackad hufvudsallat och mjölktistel, de

behagligaste bade för unga och gamla Orrar; men Hader,

libbsticka, svalört, fräken, nässloroch kattost duga, enligt

erfarenheten, icke för dem.

Pä sädant sätt kunna de bli sä tamde som andra hem-

fäglar, äfven att sällskapa med gärdshönsen, sitta pä han-

den, kuttra bredvid folket m. m. Det har likväl händt,

att de, denna sin skenbart ombytta natur oaktadt, oför-

modligen följt sin rätta drift och rymt tili skogs, deri-

frän de sjelfve eller deras fäder härkommit.
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Det är att märka att fä'ngade Örrar. ännu helt skogs-

vilda, kunna ocksä utkläcka ungar, blott de hällas skiide

frän andra fäglar. Likväl är det säkert, att sä väl sädane

som verkligen hemtamda, kunna icke förmäs dertill, om
de under tak i kammare inneslutas; men hällne, som of-

vanföre sades, liksom i fria lüften, synas de förgäta att

de äro fängar.

Troligen tjena dock dessa försök blott tili nöje för e-

gentligen nägon Fägelälskare, Kunde man i stallet för vä-

ra Höns införa eller tillika med dem fostra Orrar allmänt

vid gärdarne, sä kostade de väl mindre att underhälla;

men förökandet af deras slngte fordrar sä mycket större

möda. Föijaktligen kan man icke lofva sig deraf nägon
allmän nytta, sä mycket mindre, som farhägan är icke o-

grundad, att företaget künde blifva fruktlöst omsider ge-

nom heia kullens bortrymmande.

Tab. — föreställer,, i en efter vidsatt skala minskad
storlek, en Orrtupp med sin Höna, som de allmännast f@-

rekomma,









4o.

NÄBBGÄDDA.
ESOX Ballone. Horngädda. Horn »all. Pä Finska : Nok-

kahauki. Pä Fr. Aiguille , Ndgojoj Orphie. Pä Eng.

Sea- Garpike. Pä It. Acucella. Pä T. Hornhecht.

SchneJjeL Pä Holl. Geep. Pä D. Hornßsk. Pä

N. Horngive, Nebbesild.

Hufvudet är försedt med ett spetsigt Tryne] af

de förlängda syliika käkarne.

Linn. Sy<;t. Nat. ed. Gmel. I. 5. p. 1591. — Faun. Sv. p. 126. — Rete.

Faun. Sv. p. 55r. Gl. 4. Pisces. Oido 4. A b d o m inal es. — Aldrovand.

Pisc. p. 106, 107 (Acus Oppiani) Bloch Fisch. Deutschi. I. s. 236. 2.

— Klein. Pisc. Miss. 4. 21. 1. t. 5- f- 2. Pennant Brilt. Zool. p. 274.

Cxäddslägter, som hör tiil de Bukfeniga Fiskarne (n. 10),

ritmärker sig bland dessa genom sin förlängda kropp

,

sitt ofvanpä platta hujvud samt Öfre, kortare käk. Det

äger tänder bade i käkarna och pä tungan , och Gälhin-

nan har (hos oKka slag) frän 5 tili i5 strälar. Mindre

talrikt tili arter än somliga familjer inom Neptuns omräde,

utgöres det likväl af Hera, hvaraf vär Fauna tillegnar sig

tvenne: den Allmänna Gäddan och Näbbgäddan.

Den sednare, bestärndt ätskild frän den forra genom
ofvan anförda kännemärke, träffas mycket olika i storle-

ken, frän en half tili en aln läng, men finnes stundom
dubbelt längre. Hufvudet är, trynet oberäknadt, icke stört,

men käkarne, som form era det sistnämda, äro mycket för-

längde och spetsige. Den öfre är rörlig emot pannbenet

och derifrän sküd, samt nägot, ofta ^ kortare än den un-

dre , som i ändan (apex) är köttaktig. Begge Iikna rundt

sylar, och besatta med skarpa ehuru fina tänder i kanter-

na, liksom finsägade, likväl tätast vid basen. Tungan,
kort och trubbig, hinner knappt framom mungiporna, hvil-

ka räcka ända mot ögonen, som äro stora, helt cirkelrun-

da med silFvergrön Iris och svart pupill, och emelian dem
och öfra käkens bas synas de temmeligen trtvidgade näs-

borrarne. Gäl- locken äro heia och ntan fjäll, stärkt silf-

verfärgade och stundom skiftande i blätt och grönt, äfveit

som roten af undra käken; da deremot pannan, nacken
och ryggen ha en mörkare färg. Sjelfva kroppen , smal och

läng, synes nästan fyrkantig, och dess bredd förhäller sig
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tili langden som i tili i5; och derma gestah gafäldre na-
turforskare änledning tili namnet Nälfisk. Heia ytan, u-
tom trynets spets, ryggen och fenorna, är blänkande som
silfver, eller kanske rättare som poleradt tenn. Gälhinnan
har ia strälar, och Bröstfenorna i3. Bukfenorna, bakora
medlet af kroppens längd, 6. RyggFenan, sittande midte-
Hie41an medlersta delen och stjertspetsen, 19. Den mot>
«varande Rumpfenan, tätt framför Anus, 22; och ändtli-
gen den klufha ellei urnjupna Stjertfenan omkring 20 2-

delta strälar. Pä bröst- och bukfenor äro dessa greniga,
men pä ryggens och analfenan enkla. Stjertändan är myc-
ket afsmalnande, men vidgas nagot trapetziikt vid fenan,
Sidlinien (linea lateralis) börjar som vanligt vid nacken,
och löper, ehum knappt märkbar, längsefter sidorna af

kroppen, och liksom försvinner innan den näkar stjerten *).

En annan, nagot tydligare och mer upphöjd, tyckes börja

frän gäl-Iocket och gär lägre ned, parallelt med buken,
ända fram ät stjertfenan ; oeh ändtligen upptäckas eit par

finare ränder eller linier efter heia längden af den platta-

de buken. Bröst- och bukfenor äro snarare grä, de öfriga

bläaktiga. En svart Jinie utmärker ryggens medlersta del;

för öfrigt är den grönfärgad, ibland mera blä ät sidorna,

©ch denna , heia fiskens längd igenom tydügt ätskilda färg-

blandning med det blänkande silfverlika inunder, förenad

ined den smidiga kroppens som älen slingrande rörelser i

fiskens väta element, gör den tili ett retande synämne.

Fjällen kunna icke genast skönjas, om icke, med syngla-

sets biträde,pä ryggen; men under den hinnlika hud, soni

tyckes göra en yttre betäckning
,
ügga ganska sma runda-

ji« fjäll.

Undersökas &ter fiskens inmäten, ser man huru dea

Jaägot länga bukhälan fylles af Tarmkanalen, som börjar

genast vid och öppen vid svalget, och aftager utan krök-

Jiingar och afsatstfr srnäningom i vidden ända tili sitt slut.

De öfriga inelfvorna likna den vanlfga gäddans; och i stal-

let för simbläsa, synes blott ett tomt rum vid ryggraden,

som bestär af 85 knotor med 5i reiben ä ömse sidor.

Att Näbbgäddan bor räknas tili Rof fiskarne, bevisa

iiennes beväpnade käkar; men hon mäste i följd af deras

®) D. Bloch nekar denna , och anser den sednare for den rätta Sidlinienr,

byaraf likväl oriktigheten bevisas vid kokningen af fisken, dS kötiet,

soiu gamenligen b«u«Ur, fxänskilje« d«r Sidlinien yerfiljge» bor vara
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spetsighet nöja sig med mindre betydliga föremäi. Ocksä

träßas Räkor och dylika kräk i hennes iure. Kakarnes längd

och hvassa daning mä emediertid ocksä kunna befordrä hen-

nes fördelar, men hvilka ännu äro oss obekanta. Torde

hända tjena de henne som ett slags vaperi mot talrika fi-

ender, bland bvilka Skälhundar, Torsk, Kabiljö med He-

ra räknas.

Langst tillbaka i forntiden ädrog sig Näbbgäddan de-

ras uppmärksamhet, hvilka som vettenskapsidkare betrak-

tade naturens mängfald. Athenceus och Oppianus beskref-

vo den redan, men icke Aristoteles, som sednare Förfat-

tare föregifvit, ehuru de behällit det namn
(

CH BeAcWf)

han gifvit ät Hafsnälen (Syngnathus Typhle), ett fordom

tili Halffiskarne hörande slägte.

Näbbgäddan finnes öfverallt i Oceanen, och uppehät-

ler sig mest pä djupet, derifrän den troppvis nalkas kus-

terna och deras grundare stallen, som det händer hos oss

i vestra skärgärden, Iran värens början tili midsommaren,

för att der afbörda sig rommen. Vanligt är den Makrillens

förebud och öfverenskommer äfven med honom i köttets

beskafTenhet ; men som torr och mager, ager den i alhnän-

het litet värde. Den fängas emediertid pä somliga orter

med ett slags Jjuster eller ett pä en längre stäng vidsatt

lern i skapnad af en gaffel med mänga nddar af 6 tums,

längd. Delta sker und er morkaste natten af* Hera personer,

af hvilka en främst i bäten med bloss lockar gäddorna,

som hoptals löpande efter skenet, blifva af de öfrige stötta

med Ijustren , sä att, när längsten lyckas , Hera Kundraae
kunna pä lika satt tagas inom samma tid. I Holland bru-

kas de ailmänt tili bete för andra fiskar, säsom vid Torsk-

iängsten, för hvilket ändamäl de skäras i stycken och dessa

insaltade packas- i kärl och om bord medforas. I Pommern
och i trakten kring östersjön förtäres denna fiskart lika-

som andra Gäddor; äfven rökes den som Sik och kokas

sedan ihop med Markiska roi'vor. Pä Italienska str«ndorter

skall den ocksä stekt ätas med saften afstekta pomeranser.

Andteligen bor icke förbigäs den sällsamma omstän-

digheten, att Näbbgäddornas ben iä und er kokningeri en

hög grön farg, hvilken ovaniiga egenskap ger mänga ett

slags afsky för deras användande tili föda, ehuru köttet

för öfrigt är ganska hvitt. Det synes ock som denna grö-

l
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na färg liyser nägot fosforiskt, emedan benen visa i mörk-
ret ett lika färgadt sken.

Tab. Fisken icke sällan i naturlig storlek, efter teck-

ning gjord af Herr R. Palmstruch, i Vestra Skärgärden.

— a. En del af ryggraden. — b. Fiskens genomskärning.

c. ett fjäll i nat. st. — d. detsamma förstoradt.
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FJÄRILEN APOLLO.
P A PILI O Apollo. Pä Fr. UApollon. L'alpicole. Pk

T. AlpenschrneUerling , der Rothe AugenSpiegel.

Vingarne äro rundade, helbräddade, hvita med
svarta fläckar; de bakre hafva ofvanpä fyra

röda vingögon och inunder sex.

Linn. Syst. Nat. Gmcl i'.i. Fai» 5. p. o*s6. Cl. 4> Insicta OrdL

3. Lepidoptera. — Faun. Sy. n. xo32. — Gottl. Res. s. a3o. — Fabr. Sp.

Ins. 2 p. 35« (Cl. VI. Glossata). — Cuvier Tabl. elem. p. 5go. — DÄ Geef

Mera. 1. t. 18. f. 12- i3 — äö?jc/ Ins. bei. 3. p- *5g. t. 45. f. 1. 2. 4. p«

ag. r. 4, f. x. 2.— Papil. d'Eur. t. 47« n » 99- — Herbst Jablonsky Natursysfc.

Schmetterl. 5» 4o. t. 85. f. 1-4. — Bsper Schmeü. t. 2. f. x. t. 64. f. x. a«

Teckning och Fargen göra visserligen fjarilarne tili be-

ttndransvärda föremäl ibland Insekterni, raen deras föt«

vaüdlings Historia förtjenar icke mindre Naturforskarens

uppmärksamhet. Vi ha ocksä redan uppgifvit de fenomen^

sai» i allmänhet dervid förefalla (n:o 17). Men ehum
dessa i det heia visa ett slags öfverensstämmelse sins emel=

lan, förete sig här och der vissa ätskillnader, beroende an
af olikhet i Organisationen, an af yitre omsfändighetor, sä-

sora vistelseort och födämnen» Larverne, fastän mindr©
föränd erlige i satt och medel att nalkas deras förklarings«

tiraa, förekomma dock sjelfva i form och brokighet, snarl

fagdt, lika utmärkt ätskilde, som, sedan de, icke langre

bundne vid jordens yta, iyfta sig i högre regioner. Ett sä-

dant exempei visar oss den härjemte iysande Apollo, en
art af den familjen bland fjärilar, som Fabricius skänkt

namn af Parnassier, i följe af deras stora och rundade un«

dre vingar, billigt skilde frän Heliconierne, tili hviika, e«

gentligen smalvingade, von Linne, förmodligen naturell

icke alldeles enligt, forde denna fjärü.

Naturen bestämde Ortriket tili amma at fjarilarn««

foster. Vi se huru särskilta vexter i sitt sköte mottag«
dessas egg, liksom nästan ät slumpen lemnade. Tjenlig«

safter gynna och befordra här deras utveck'ing. Larverne

bli smäningom synliga, och hvilka efter art ens naiur, förr

eller senare tillvexa och fullkomnas, Fjarilen Apollo bor-

jar sitt lefnadslopp pä Huslöken (Sedum Telephium). Det
ar pä denna vextens saftiga blad som eggen iäggas bittidai
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om hosten, och den följande vären kläckas och uppfostras.
I Juni synes Larven hafva ernätt sin rätta storlek. ütsträckt
är den nästan 2 tum läng, öfverallt betäckt med svarta ß.

Ha här likt ett sammetsiudd, eharu nägot ljusare emellan
lederna. Smä, öfverallt spridda värtor äro besatta med
Ina, täft förenade här längre an sjelfva luddet. Den sam-
metssvairta botten upplyses ännu mer af en mängd o-ran-

geröda fläckar, löpande i 2 rader vid sidorna ofvaatill,

och asädana fläckar synas pä hvar led, utom pä de begge
första. Emellan dessa högfärgade punkier, npptäckas äf-

ven längs efter öfra delen af kroppen, mänga smä blagrä

prickar, ordentligen sex pä leden. Hufvudet är svart, för-

sedt baktill ofvanpä med en glänsande brandgul punkt,

som under Larvens rörelser utskjuter i skapnad af 2 nt-

spärrade köttiga horn, och äro djurets trefvare, sädane

som redan büfvit pä Machaons larv anmärkte, och dessa

kunna efter behof indragas och utskjutas. Det är genom
dessa redskap, som, efter Roeseis uppgift, sarama Larv, dä

den vidröres, utdunstar en vidrig änga, troligen som ett

tfärn mot de kräk som kunna förfördela den. Men hos

den Larven vi nu beskrifva, märkes ingen dylik lukt. Un-

der skt lifligare tiilständ öfverger han sällan skt fäste pä
Stam örtens blad, utan flyttar sig med tilihjelp af sina 8

fötter, fast uton cärHfilps snabbher, tili andra oförtärda

delar af vexfcen; men blir rörligare inemot de ögonblicken

da natursdriften leder honom tili en afskild vrä för att bo-

reda sin forvandiing. Det bör härvid märkas, att Larven

afcke oinspinner sig, som vanligt flera andra , med nägon

träd, utan fäster blott nägra spridda omkring sitt Jägerstäl-

le, der den stilla Jiggande 3-4 dsgar, o-msider afstryker

huden och vrsar sig i gestak af en känslolös puppa, vid

•andan af hvilken den hopskrumpna Larvhuden fastsitter.

Icke kantig, utan af lika rund form som Nattfjärilaraes,

är puppan i förstone mjuk och blekgrön eller gul , men
blir snart rödbrun,. och efker nägra dagar violett. Den är

dessutorn da betäckt med en biägrä hinna eller mjöl som
lätt aftorkas. Detta utdunstar Iran puppans iure , genom de

epdast för det väpnade ögat synüga porerae pä skalet, ferst

som en klar luktighet och sedan som ett färgadt puder,

Kkt det pä mognande piommon och dylika. Efter '5*4

veekors dvala utkommer omsider det fullbordade vmgad'e

kräket, Fjärilen, men som genast fordrar framför alk en

pewsande lodrätt laste, för att, under torkningea
;
icke Ml

Jyien> som. alkid btifV« oföräadrade«.-
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Hvilken skönhet finna vi icke nu utvecklad! I stallet

för den fordna vinglösa Larvens svartludna kropp, är den

nu omskapad, hei och hallen betäckt med fina grägula

här.— Hufvudet bär tvennekorta, trädlika antenner, klubb-

lika i ändarne och svarta liksom ögonen. 3 par bruna,

med hvitt schatterade fötter sitta under bälen. Vingarnes

grundfärg är hvit, nägot i galt stötande; och nästan utan

de mjöüika fjäli som vanligt bekiäda fjärilvingarnes yta

,

Jysa de genoniskinlige pä denna. Vid deras fäste pä bälen

bryter nägot ciirongult , äfven spridt framät yttre kanten

pä de främre, skönt af mot de öfriga färger, fläcktals sprid-

de pä den ädriga spegeln, i den ordning och med det

prydliga utseende som figuren bäst utvisar.

Honan är merendels litet storre an hanen, och hon ar-

derjemte vid bäigens bakända inunder försedd med ctt

säcklikt, hinnaktigt bihang. Detta är ungefar 2 lin. langt,

och fastän tunt, är det liksom hornaktigt s och tillhör u-

*an tvifvel fortplantnings-ärendena. Men om det tjenar vid

parningen eller vid eggläggningen, kan icke än bestämmas.

Bottenfärgen pä vingarne är stundom nägot föränd er-

lig, men sällan finnes den rätt hvit utan smutsig blanning.

Herbst har likväl föreställt en biart af sädant förfaäilan-

de *). Deremot har Esper tecknat en annan med öfver-

allt svart punkterade vingar^ samt ögonen och Häckarne
derä annorlunda än vanligt bildade **). I storleken har
inananmärkt nägon ätskillnad pä vissa orter, och säledes,

ehuru den härhos bifogade afbilden är failkomüet enlig

med vär inländska fjäril, skall den Zinnas utrikes bade
mindre och större , säsom det senare, i Ryssland 3 der den
i utsträckningen kan täfia med Bornbyx Pavonia major,

och de röda viflgögonen ernä en halftura i deras tverlinie.

Utom Europa är icke vär Apollo känd. Entomologer-
ne trodde länge att han endasi tilihörde Schweiz och Sveri-

ge. Man har sedan anmärkt honom pä rnänga trakter 2

Tyskland, oftast omkring Regensburg och vid södra stran-

derna af Donau. Äfven i N orrige har man sett honom,
©ch i Ryssland nära Wolga Hoden, och i den lägländta

»ejden af Irtuck, ßergshöj-der och khppor tyckas framior
andra vara bans tillflykts« Ställen. Hans sätt att flyga y-

*) Jablonsh Nat. Syst. Schiftete. 5. t. $5. {, 3, 4.

**) Espei Schnietterh t, 64. £ 1. 2.
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nes nägot tuilgt och Jängsamt, och som hatt blott visar

sig den varmaste ärstiden, gläder han endast en liten tid,

sä för sin sälisamhet och skönhet, som oskyldigare lynne

an mänga andra af slägten, lika hatade som de äro tid-

tals nästan oräknelige.

Änd tligen mä tilläggas, att fastän den allmänna Takj

löken i synnerhet hyser Larven, den samma äfven är Tün-

nen pä somliga af de saftbladiga Saxifragerne , s&som Co-

tyledon.

Tab. — Fig. i. Larven, fullvext, liggande pä ett blad

tf Taklöken. — 2. Puppan. — 3. Fjärilen fulikomligt

utvecklad, aittande i hvilande ställning. — 4* ea s^daß

Bygmde.
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LÄNGTRÄDIG MANET.
MEDUSA gapillata. Brännvabel Pä Fr. Ortie da Mer.

Pä Eng. Sea bhibbers^ Pä D. Soe-hise.

Den runda inen plattade kroppen är i kan-

ten de!ad i 8 rundade, midti urnjnpta flikar.

Inunder utga 4 armar, och omkring dem en

mangd laoga trädar.

Linn. Sysr. Nat. ed. Gmel. i. 6. p. 3i54. — Faun. St. 2108. Cl. 6.

Vermes. Ordo 2. Mollusca. — Linn. VestgÖt. Resa s. 17a. T. 3- f. 3»

— Mull, prodr. Zool. dan. 2S21. (C!. Zoophyia.) — Ord. Medusa:.

CüVIIR.

2^oofyterne äro de yttersta af djuren, sä väl för den

daning som de egenskaper hvilka de synas äga. Da Blöt-

maskarne (Mollusca), tili hviika Maneterne fordom räkna-

des, äro för omloppet af deras vätskor, för andedrägten,

känseln, samt födans bibringande begälvade med organer ,

mer och mindre, fast alUid tili en deL, analoga med. dem
hos Djur, hvilkas biod är röd, särdeles fiskarne ; sä Zinna

vi alldeles intet sädant hos Zoolyterna. — Knappt upp-

täckas nägra inelfvor, och äfven tecken tili andedrägt sak-

nas hos mänga. Hjerta, hjerna, nerver synas icke mer:
det är blott genom förmägan att suga som hvar ytända af

kroppen tyckes föda sig, och hvar särskilt del vara med
känsel danad ; och allmänt äro de pä fuktiga och väta stal-

len inhyste, der de finna födan beredd ät dem. — Egent-
ligen tiükommer namnet Zoofyt nägra fä djurvarelser,

som, fastvuxne liksom vexterne, bafva en efter utseendet
med dem snarlik yttre daning, Men vid betraktandet

af inre kroppsdelar , fär samma namn en storre utvidgning,

och man tillämpar det tili «IIa de djur som äro man rygg-

knotor, nerver, synliga kärl för vätskorna, eller med leder
försedda lemmar,' eller hos hvilka iifvet synes härleda sig

frän fenomener likstämmiga med dem som märkas hos
vexterna.

Men man upptäcker äfven en gradvis aftagande full-

komlighet i organerne hos de föremäl, som vi under den-
na gemensam ma benämning känna. Dä de yttersta och
sista, säsom fastsittande och enkla, närma sig i likhet tili

vexterna, hviiket tiliegnat dem titeln af Djurvexber, sä ä-
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ro en del af samma tfjavklass, sj-eüviH'igt rörlige, lefvaM*
de inom andra för dem bestämda kroppar, säsom sjelfva»

de- fullkomligare djurens. Säftane äro Tarmmas&arne?*
hvilka, under det visse organer äro Los dem raer utmärk-
te, röja äfven ägandet af nerver., och synas skilde Iran
Maskkraken ( Vermes) blött genom brist pä de redskap-,

som lios dessa befordra vätskorrias omlopp och respiraiio-

Een. Andre äro omgifne af ett Hardt svepe och försedde
med ett slags inre organ för andedrägten, och med fölt er

som kunna indragas, säsom sjöstjernorna och Sjoborrame-
('Echinodermes Ciiv.) Andra , lika frfa varelser, äga en all-

deles enkeL sammansätfrning och sakna sä väl det nämda
organet, som egenskapen att indraga fötterna. säsom Msf
Sieterne och Sjösträlarne. En annan Hock bestär af ett

geleaktigt väsende, utan synbar Organisation , och som
tan- ätskilJnad- i kön fortplantar s-ig genom skott (bour*

geons) likt vexterna med sina knoppar. Desse äro de sä

ry.ktbara polyperne, efter hvilka Infusions -djuren och ändt-

ligen de förstnämde eller egen tilge Zoofyterne i naturlig

©rdning. fojja*

Men efter upprepand'et af denna lista af varelser pä
sTutet af djurens rangordning, kastorn äter blicken pä Ma-

neterne, eller som de ofta- benamnas : Hafsnässlorne. Skap-

Baden (formen) af der.as kropp, i hvüaade tillstand , Iiknar

merendels segmentet af eit klot, livars kullriga yta är släta ,

och den plattare försedd med tentakel lika strängar elier trär

dar. Heia väsendet, lika genomskinligt som geleaktigt, för-

bytes nästan tili ett intet vid faktigbeternas bortdnnstande ;.

färgade ränder utmärka dess inre , men rörelse af vätskor

ßunna ej, upptäckas. Likväl förete sig mot kanterna likr

som, talrikare, kärl, kanske bihang tili den rymd soox

mottager födämnet. För öfrig.t är i form , storiek
,
färg >v

«ntal och förhäliande af de delar som sitta under sjelfva

Kröppen äfven som tili dess undre yta och kanten - oft&

en nog betydande olikhet hos särskilta arter, och hvaraf

Naturforskaren hämtar de. kännemärken,^ hvarigenorn ar-

lerne kunna bestämrnas.

Maneterne kunna. blott. slmma , och de gora det för*

txäfrligt genom en skiftvis förändring. af kroppens form.,,

mar eller mindre- kullrig, eller medelst- rörelsen i vattnet..,.

utom
. hvilk-et de icke forma . att> forthjeipa sig , ut?n. fastna

ach förgäs, som det liänder. pä stränderna, vid. hafsvatuiets.
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irtfallande. — Vära Vestra hafskuster besökas ocksä af fie>

ja arter, och bland dessa är den utmärktast, hvars teck-

yiing här bifogas, ehuru rummet forbjuder alt i sjelfva stor-

teken lata den iiärma naturen. Den urskiljes genast ge*

Born de urnypta fiikarne i kanten , och de langa tradar,

hvilka strälvis uibreda sig, tinderifrän , pä sidorna iundt-

omkring. Hos äJdre författare af Dj Liren s historia,. fqrekonv-

nia under namn af Hafsltniga (Pulmo KöttriAas) , som det

synes, flera slags Maneter, men bland hvilka fragen- med

verkligt skäl kan med denna förliknas, som säledes s-ak-

nar viss synonym!, utom den vi Immtat ur vär odödliga

Landsmans skrifter, elmra den hgur som äfven hau gtfvit,

i brist af nagon annan tiilförene, icke täl alt jeraföras med
den noggrannr.re, som nu inlager ett mm i detta hafte.

Kröppen, KoranderTig i storleken, fiän den af en teV

kopp tili mera än en tallriks, är kupig pä. sin ofra slda

sflin etturglas;. slät, midiuti alldeles färglös, genomskinlig^

men rundt deromkring gulbrun, fast mot kanten Ijirsare.

Mot midten, der djurets tjocklek knappt hinner tili cn

half tum, da, tili ex. tverlinien af dess omkrets kan utgo«

ra 5, synes en cirkeirund upphöjning pä undra sLdän, hvar-

ifrän 8 par dubbla strälar utgä,. like 16 gaffellika. rfind er'

parvis vid basen förenade, men med utspärrande uddas

utät kanten. Den nämde upphöjningen kring m.edelpurikf

ten sitter liksom lös vid undre ytan, och nedhänger tro-

Jigen under djurets horisontela läge i vattnet , och kanhän?

da bidrar tili dess rörelser. Den är iikväl fästad vid livar

gaffeis bas, och utbreder sig som en hinna eller tunn be-

täckning emellan hvarje par af rändern«, med en fri öpp>

ning löpande emellan dem framäi kanten, sä att luftbläsoc

stundom der intrnnga, hvilka genom- djurets rc reise äter

u>!rifvas.. Midtunder kröppen synes en fytkant af ett

klart geleartadt väsende, in an hvars hörn
, korsvzs, en arm

el'er Stolpe fästös öfver cirkeJns iure brädd,. allä vid an?

darne försedde med ett knippe, merendels brünfärgadt

©ch tili utseendet trädigt geleärane. Men sjelfva könturens«
kant är deiad i 8 tunna, kmsiga och urnypta lober eller

Jiedhängaride flikar (en för hvsrt gafT(dpar),.hviikas ojemna-

hopkrympande och inkrökning torde mest bidrag^ tili rö-

relserna i vattnet, Inöm dessa flikar, äfven $om (ran ar-

marnes-faste, utlöpa en sbor mängd enkla tradar hvilka orn~
gifva den täta massan som vicihänger armarne: trädarne-
saknas pä de yngre, hos hvilka dessutom blott mäikea.
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tili armar synas. Med äldern erhällas dock bäda, ochträ-
darne blifva ända tili halfva alnen och deröfver i längden,
tili iärgen deis gulaktiga, dels lifligt röda. Ofvarmämde
genomskinliga betäckning visar en förundransvärd fin väf-

nad af fibrer, concentriskt gäende jemte hvarandra, och fä

i ytan iikhet med flna skrynklor, hvilka sprida sig öfver

de frän chkelns brädd mot kanten gäende dubbla ränder

eller strirnmor. Om djuret midtitu genomskäres , före-

ställer det blott en klar geiemassa, som under synglaset

tyckes aildeles enformig och den enklaste man kan före-

ställa sig, utan att förete nägot olikt i sin samraansättning;

och genomskinligheten af delarne liksom hindrar att ur-

skilja organerne, om äfven sädane der finnas.

Hvad mnnnen angär, eller nägot redskap tili födans

emottagande, bör förmodligen denna del hafva sin plats

under medelpunkten af djurets kropp, dit de rundt om-
kring hängande trädarne, stundom sol-likt utspridde, stun-

dom medelst rörelser de äga, draga tili sig de i vattnet

Hytande srnäkräk, hvilka nalkas dem. Men vi känna hit-

tills äfven sä litet sättet huru dessa djur mottaga födan,

som andra omständigheter i deras hushällning, fortplan-

tande m. m. Hvad som tydligen ses, är deras olika stor-

lek, deras egenskap att snart tillvexa; ty man har anmärkt

dem pä samrna stallen i hafvet inom. veckan hafva tilltagit

frän förstnämde vidd af en liten tekopp, tili vida raer än

en hattkulies.

Den gulbruna färgen är allmännast hos denna arten.

Emedlertid gifvas äfven andra af aildeles lika förhällande

tili alla delar, men som lysa bläaktiga, hvilken färg dock

kommer frän undra sidan. Kanske äro desse blott olika

kön, kvilket man har änledning att formoda frän sanno-

lika berättelser af dem som pästä sig ha sett begge «la-

gen, de blä och gula, vissa tider sammanhängande.

Deras yta, säsom ganska glatt, gör dem ganska hala vid

vidrörandet, och de betäcka äfven den yta hvarpä de lig-

ga, sä att ingen luft framslipper vid bräddarne. Med trä-

darne klibba de vid ojernnheter och kunn« dragas i

län^a, sega strängar, hvilka da slutligcn afbrista. Ingen

särdtles känsel eller ömtälighet röjes hos dem, sä framt

ick*» tryckningen är desto väldsammare, da liksom nägot

konvulsiviskt hos dem märkes. Men de upplösas snirt i
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* vatttn och dö i detsamma instängde ett eller par dygn,

sä framt det icke örasas.

Det som synes märkvärdigast hos dem , är den fosfo-

riska lukt och sken som de aga. Hos den nu beskrifna

arten är lukten ganska äcklig och vedervärdig. Derjemte

har den sä yäl som Her© af summa slngte, ehuru denna

i synnerhet, egenskapen att bade vät och torr förorsaka

en brännande sveda eJler kliande, liksom nässlor. Tor«

kad, förvandles den tili ett tunfit skinn som en egghinna,

hvilken pulveriserad och strödd pä huden uppväcker en

olidlig kläda vi d dess inträngande i porerna, men genom
tvättning med saltvatten srnäningom fortages. Man kallar

detta pulver i aUmänhet Brännvabel, ett namn som äfven

tillä'gge» bela djuret. Utan tvifvei künde bade orsaken och

verkningarne förtjena en noggrannare undersükning.

Skenet är ocksä ett ganska anmärkningsvirdt fenomen.

Sannolikt tillhör det dessa djuren sjelfva , ehuru det stun-

de) in förorsakss af andra smarre hafskräk, nereider m. f{.

som bidraga tili det allmänt bekanta iysandet i Oceanen,

i synnerhet vid vissa tiiliällen af luftkretsens förändringar

och väderskiften ; och detta skenet tyckes äfven ökas ge-

nom vidrörande, men roinskas i den man som röreWn i

vattnet tilltager; hvarföre de under Storni och oväder Icke

visa sig. Swartz säg under 47 gr. Polhöjd i Veaterhafvet

större Maneter (Medusa Pelagica L.) nattetid tsgne med
utkastad krok

, da djtiret alnslängt och trädvis künde för-

längns, och heia massan spridde ett gulaktigt men stundom
lifiigare sken, som tili nagon del jemte rörligheten bibe-

höli sig hos djuret heia dygnet efter dess förvarande i ett

kärl fyldt med hafsvatten *). Detta är deck miridre mark-
bart hos de siag som iraJTas vid vära kuiter.

Manet -arterne, som man pästär hämta deras egen nä-
ring af hafs-gräsuggörne (önisci), äro i synnerhet de större

Hvalarnes röda, och som denna Längtfädiga är framför an-
dra talrikast nära hafssträndema i Norrska Finnmarken, sa
mäste den äfven betala sä myeket drygare skatt ät dessa

*) Denna tyckes komma den längtridiga närmast. Till fargen ir den.
bläaktig och kanten har 16 emarginaturer , och 4 armar fria
midten inunder, härkomne frart hrar sin knöl rid medelpunktea. Äf-
ven har den tradar rid kanten , men desse äro biott 8 ,

nigra mm
langa, och utkomma emellan fltkarne. Se vid^re d«ss Be«krifning i

Kongl. Veit» Akad. Hanäiingar 1791. 5 qv.
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iVerldshafvets ofantliga Invänare* För öfrigt torde Fiskar-

Ile sky för Maneter, utom HvitKngen och Makrillen, hvil-

ken sednare berättas, ju längre ät Norden, lefva pä dem,
och att denna fiskart finnes ymnigast i de skär och vikar,

der ströminen inför sidana för den samma behagliga föd-
ämnen.

Jemte allt detta, finnas Maneterne bestämde tili skydd^
v-ärn för en mängd smäfiskar, i synnerhet Cypriner, som
linder djarets kupiga yta söka en fristad mot sina rofgiri-

ga grannar, hvilka troligen afhällas genom det motbjudan-

de de röna hos Maneten, anfingen frän dess obehagliga

utdunstning eller andra vidriga egenskaper.

Den Medusa capillata, som Baster beskrifvit och teck-

Jlät (Op. subsec. 2. t. 5. f. 1.) och af Gmelin frän honom
anföres, synes icke kunna lärnpas tili den arten som na
yarlt värt föremäl.

Tab. föreställer djuret — 1. i horisontel stälining med
älla dess tillbehör. — 2. sedt ofvanpä. — teckningen är

gjord af Hr. Ryttm. Palmstruch efter nat. i Bohus-skären.
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TUMLARE.
DELPHIN US Phocaena. Marsvin. Pä Finska Merisiha.

Pä Fr. Marsouin. Pä Eng. Porpoise; pä It. Porco pesce.

Pä T. Braunfisch, Meerschwein. Pä N. Nzse. Grönl.

JNisa. Pä Isi. Ptrunskop , Hundfishur. Pä Rysk.

Morshaja - Swinja.

Kröppen är nästan käggle-formig
5
Ryggen bred

och Trynet trubbigt.

I/iw. Syst. Nat. Ed. Gmel. x. p. 22g. Gl. 1. Mammalia. OrdL 7,

Ce£e Faun. Sv. p. 5r. — Rete. Faun. Sv. n. 57- — Arted. gen. 75. Syn.

104. — Aldrovand. Pisc. p. 719. — (pteKOCtPM Aristoe. lib. 6 c. 12 -
la Ce'pede Hist. n. des Cetacees 2. p. 1213. — Cuvier Tabl. Elexn. p. 175.

— Menag. d. Mus. d'Hist. nat. p. 66. — Bloch Fisch. Deutschi. 5. p. 119.

t. 92. — Pennant Britt. Zool. 3. p. 61. —- Klein miss. Pisc. x. 24« 2 - st6.

t. 2. A. B. 5. B. Anders. Isl. p. 255. — Crantz Grönl. p. i5i. — Egede

Grönl. p. 60. Act. Nidras. 2. p s58. — Nat. Hist. Saelisk. skr. 2. 2. p. in.

kroppsmassorne af Elefanten, Hippopotarnen, NosliörniH^

gen och Oxormarne, eller de uräidriga lemningarne af

jätte*lika varelser, längesedan försvunne frän jordens yta,

huru mycket mer kunna vi förvänas vid ätankan af de o*

fantliga Hvalarne, som dväljas i Oceanens sköte. I allmän-

het ojemförliga i storieken med andra djur-rikets alster

,

frän hvilka de utgöra en egen naturlig flock, äga de myc-

ken yttre likhet med liskarna, hvaribland de mindre natur-

kunnige länge räknat dem. Deras stora hufvud är iika sä

litet afskildt frän bälen genom en smalare hals, hvars kno-
tor äro rnerendels liksom sammanvexta; skapade nästan

som odelta simfenor, dölja deras korta och plattade ar-

mar alla de leder hvaraf de äro sammansatta linder huden,
och utan bakfötter ända sig de bakre köttmassorna af den
afsmalnande bälen med ett slags stjertfena. Men detta lika

utseende oaktadr, är ätskillnaden icke mindre stor an märk-
lig; ty denna fena som slutar stjerten, är icke vertikal som
hos fiskarna, utan vägrät, och dess rörelser i vattnet ej

sidverts utan uppifrän och ned, eller tvertom. Da vi der-
jemte läna blicken ät Hera andra kännetecken, se vi snart

huru Hvalarne närma sig tili de däggande djuren. Deras
fester födas lefvande, och näras i början med modersmjöl-
ken frän 2:ne vid sidorna af buköppningen sittande spenar.
Hvalarne andas lüften medelst strupe och luftrör som föra
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densamma i lungorna. Deras tunga är mjuk man benak-
tigt stöd, och öronen ha hvar sin yttre, ehuru fin, öpp-
ning bakom djurets ögon, och näsborrarne, som öppna sig

pä sjelfva hufvudskälen,, leda tillika bakät svalget. Äfven

de inre delarnas daning bevisar icke mindre djarklassen

:

en hjerna, lika organiserad: en af pieura omgifven lungar

ett hjerta med sina begge kamrar och öron: en diafragma

sf muskulös sarnmansättning,. att icke förtiga lefver, kröse,

mjeltar och magar, och andtiigen urinbläsa och lifmoder.

Det är likväj ofelbart att, organerne äro liksom särskilt

afpassade efter naturen aT Hvalarnes oförändrade hemvist.

Sä är deras synförmäga inrättad efter det väta stalle som
hyser dem, och efter den fuktiga och tjocka atmosfer, ge-

nom hvilken föremälen skola upptäckas. Ögonstenen (kri-

stallen) är nästan sferisk som pä fiskar, skälar och andra
dykande djur, äfven vissa Vattenläglar. Det yttre svepet

som omger ögat (sclerotica) är fast och härdt, samman«
satt af tydliga, hvita fibrer,. fivilka förena sig med horn-

hinnan, i hvars väsende de intränga. Särskilte muskler bi-

draga för öfrigt tili ögats rörelser, hvilka jemte organets

läge, befordra dess ändamäl att, oaktadt dess märkvärdiga

litenhet, kunna öfverse hafvets gränslösa vidd. En 60 al-

nars Hval har icke större ögon än ett annafc djur af 20

ganges mindre längd«

Hörseiorganen är innesluten i etfc~ben> som i stallet

för att göra en del af hufvudskälen, fästes dervid genom
egna ligamenter, och hänger liksom i ett s]ags hälighet. Pä
detta sätt afskildt och omgifvit af mjuka delar, mildras,

kanhända, häftigheten af de tillmsande ljuden, eljest «Ilt-

för starka och orediga för en.organ, som nästan ständigt

befmner sig under ytan af en omätlig vattenmassa. En föga

vid hörselgäng slutar sig ock utät genom en knappt märk-

bar öppning, hvarigenom örhinnan är skyddad för en döf-

yande äverkan af Hafsvattnets rörelser..

Att neka Hvalarne luktsUmet, vore kanske orätt, ehum
de synes sakna utom annat, första nerfparet , hvilket hos

alla med Ryggknotor försedda djur mottager luktens infly-

lande. Men att nägot liknande denna organ stundom, om
ej alltid, förekominer, fä vi genast vid Tumlaren anföra.

Till ernäende af en fin och säker känsel synas medlen

naget ofullkomliga. Fingrarne (att vi sä mä kalla dem),

fastän delte i mänga smä ben, och hvilka hos somliga äf-

ven ha leder 5
äro dock sä förenade och betäckte med exi
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tfock och fast hud, tili formen af en köttig fena, au de»

ras enskilta rörelser förhindras. Det är likväl anledning

att förmoda, att de intryck sorn delen röner, kännas lika

lifligt som hos Skälarne, hvilka med nästan liksä outbilda-

de framfötter, visa bade ett ovanligt förständ och mycken
känsla. Det vore säkert mindre rätt, att anse Hvalarne

för tväfotade djur, an att tillegna dem 2:ne armar, af hvil-

ka de betjena sig som af äror, äfven tili eget värn och tili

deras fosters värd» I stallet för de bakre extremiteterna

som de sakna, har Naturen gifvit dem en stark och böjlig

stjert, ett lika kraftfullt biträde under simmandet som för-

färligt försvarsmedel i striden. Försedd vid ändan med
den stora horisontela fenan, äger den medelst Land - och

ßljertknotorna en utomordentlig styrka, sä mycket större

som de förras utskott äro höga och desto bättre stödpunk-

ter för de deipä fästade muskier af hvilka stjerten är sarn-

mansaUi

Med sä mycken mer fördel betjena sig Hvalarne af

deras armar och stjert, att midt i vida Oceanen ge rörel-

ser tillkänna som tolka deras förnöjelse eller fruktan, ef~-

terspanande eller flykt., örnhet eller ovilja, jagt eller strid^

som alla delar af deras kropp äro fylida med ett oljaktigt

ämne, hviiket äfven finnes ini sjelfva benen; och det är

detta ämne som meddelar sä mänga simmande varelser

den utmärkta lätthet, hvarmed de kunna uppehälla ocii

röra sig i det väta element som hyser dem.

Flere samlare af dessa djurens historia ha inbillat sig

nödvändigheten af behofvet för dem att under deras lef-

nad behälla det bekanta ovala hälet mellan hjertkamrarne

öppet. Det är likväl säkert att detsamma tillsluter sig ge-

nast efter födseln ; och som Hvalarne icke länge kunna
hälla sig under vattenytan, mäste de ofta nalkas den för

att andas luft ur atmosferen. Emedlertid som deras andedrägt
är mindre fri än hos Xandtdjuren, fär ocksä deras blod
en mörkare färg; men äger dock nästan lika varme som
dessas.

Näsborrarnes eller rättar© Lufthälens läge pä öfra de-
len af hufvudet, lättar Hvalarnes bemödanden att andas,
utan att höja det öfver vattenbrynet. Deras luftstrupe är
dock icke blott en öppning i svalget, utan den uppstiger
som en pyramid ända opp i bakre näsgängarne, der den
omfattas af Gomtäcket (velum palati), hviiket, cirkelrundt
tili formen, kan hopdragas för att tätt igensiuta Luftstru-
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pen, likväl sä, att lüften fritt passerar frän näsborrarna

eller luftkanalerna ofvantiil anda ned i lungan, och djuret

derj ernte äger förmäga att öppna murinen tili mottagande
af vatten och föda, utan att befara det minstas nedfaliande
I luftrören.

Men det är äfven genom dessa lufthäl som Hvalarne

befria sig frän en mängd vatten, som de jemte födan, iikt

fiskarna, mäste insluka. De sednare betjena sig tili den
ändan af gälarne, favilka de förre sakna, men finna i de
nämde lufthälens daning och sin egen sällsamma styxka ,

ntväg att medelst iläsandet tillskapa stora vattenspräng

,

väl kände af Sjöfarande, och hvilka deraf kallat Hvalarne

Bläsare (Souffleurs). Men en blick pä orsaken tili detta

fenomen: Man upptäcker en hinnaktig säck belägen emel-

lan den yttre huden och de benaktiga lüftpiporna eller

näsborrarna; tili denna säck, som kan mycket utvidgas,

uppdrifver djuret, med biträde af tungan och magstrupens

öfre del (pliarynx), smäningorn det öfverfiödiga vattnet i

munnen genom de bakre näsgängarne, medan dess äter-

fallande hindras af en köttig valvel som förut ger sig un-

dan da vattnet upptränger. Sälunda samladt efter band i

säcken, och denna klärrid rundt omkring af starka muskler,

mäste det vid dessas häftiga hopdragningar nödvändigt ut-

sprutas genom lufthälen hvilkas tränga vidd , i jemförelse

mot vattenmängden ,
bidrager ocksä tili dess stigande i

höjden.

Luftstrupens beskaffenhet och gomtäckets att kunna

hopdragas, ger äfven upphof ät en annan organ; det är

röstens, eller egenskapen hos Hvalarne att yttra vissa ljud,

kanske mindre fullkomliga, men ickedessmindre lifliga ut-

tryck af fruktan och smärta. Det är ett slags förfärligt

rytande, hvilket vid flera tillfällen anmärkt, sätter verklig-

heten deraf utom alit tvifvelsmäl.

Som Hvalarne endast svälja deras föda, synas tänder

vara af mindre betydenhet för dem än för andra däggande

djur. Det finnes ocksä ingen utmärkt ätskillnad emellan

tandslagen hos de förra, och de saknas äfven aildeles hos

somliga.

Emedlertid som man känner att en mindre fullkomlig för-

maga att tugga födan, kan ersättas af digestions kraften, och

de sammansatta djurmagarne troligen uppfylla bristen af tän-

dernes verksamhet, se vi ock detta besannas hos Hvalarne,

hvilka dels tandlösa, dels med tänder klent yäpnade, hafva
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blifvit med flera magar försedde, som exemplet nedanföre

skall intyga.

Af alla djur ha inga fätt större fält att beherrska än

Hvalarne. Det ar icke endast Hafvens yta de tillegna sig,

sjelfva Oceanens afgrunder intagas af dem. Ocksä är de-

ras storlek lika förvänande som ojemförlig. Det synes icke

otroligt att de större, i verldens äldsta tider öfverträfTat

100 alnar i längden! En Grönlands - Hval kan väga Jooo

Centner, en massa lika med den af 100 Elefanter eller 100

Hippopotamer; eller tili bevis af än större skiljaktighet i

naturen, lika med i5o millioner af nägon den minste

bland Gnagrarne. Hviiken styrka mäste ocksä denna Jät-

tarnas Jatte äga

!

Det är icke bekant huru länge de större Hvalarne vexa,

men sekler äro säkert dertill nödvändiga. Redan äro 5-6

ärhundraden förflutne sedan menniskorna började ofreda

dem, och ännu har ingen funnits hafva uppnätt den stor-

lek som de, hvüka först sägos vid poltrakterne. Det mä
icke anses öfverdrifvit hvad Biiffon säger : En Hval han väl

lefva 1000 är , da en Karp üppnär mer än 200!

När Seglings - konsten började fullkomnas, och kom-
passen blef ledare mellan klippor och genom töcken, och

naturens son eldades af äträn efter de skatter som vunnos

genom Hvalarnes besegrande, trotsade han snart bade de-

ras ofantlighet och styrka. Han har bekrigat dem frän den
ena Polen tili den andra, och det sä mycket grymmare^

som han sett sin handel derigenom utvidgas, näringsifvern

förmeras, flere och tilltagsnare Sjömän tilldanas, och allt

tili förökande af hans eget välde.

Slägterne af den Djurfamilj vi i det föregäende be-

skrifvit, kunna lämpligen ätskiljas i 2 fiockar, nemligen:

1. Utan tänder, men i deras stalle Hornskifvor sittande

i öfre käken ; och 2. med färre eller flera tänder.

Tumlaren hör tili de sistnärnde. Det Slägte hvartill

han räknas är utmärkt Iran alla andra bland Hvalarne, sä-

som ägande begge häharne i heia deras omkrets besaite

med tänder (ehuru de icke äro af samma skapnad hos alla

arter); Luft • kanalerne äro förenade öfvcrst i hufvudet,

vch ryggen har en fena.

Alla Haf äro detta djnrets boställe. Man har sett det

ända frän Grönlands och Labradors isiga kuster, genom
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heia Atlanten ned tili Panama-Viken , och ini sjelfva Sö-
derhafvet, vester om Mexiko och Californien. Man har
äfven sett dem i Medelhafvet, och efter de gamlas uppgift
fordom i det Svarta. Med större skäl ha de kommit pä
Svenska listan, säsom icke allenast besökande Vestra ku-
sterna, utan tidtals Östersjön, der de dock sällan, i syn-
Xierbet Norrät, torde göra vida resor *).

Delfinen, i Mytologiens tidehvarf förgudad af Grek-
lands Poetiska snillen, kommer Tumlaren närmast i utse-
ende, lynne och egenskaper. Denna sednare mindre lyck-
lig, har fätt namn af Svin, en benämning likväl af sjömän
och fiskare.

Bai och stjert tillhopa föreställa en förlängd kägla, och
hufvudet en ganska kort dylik, hvars spets är trubbig, eller

nosen rundad som en half elipsoid. Pä Delfinen är denna
utdragen i en plattad spets nästan näbblikt, och har derföre

skänkt äfven honom ett gemenare namn eller Hafs-Gäsen.

Begge käkarne äro lika langa pä Tumlaren, utan e-

gentliga läppar^ men huden, som är mörk och slät, viker

sig endast öfver niunnens kant och förenar sig med tand-

köttet, hvarinom 5o-56 smä likformiga och nagot plattade

tänder äro i hvar käft sittande. Tungan är aflängt fyrkan-

tig, flat, slät, hvit, pä undra sidan fastvuxen, och kring

kanten fint tandad. Ogonen smä och länglagde, sitta nä-

stan i rad med mungiporna. De mjuka ögonlocken ha föga

rörJighet och betäckas pä insidan med en slipprig vätska,

men tärkörtiar finnas förmodligen icke. Iris synes gulaktig

eller hvit, och pupillen liknar ett upp och nedvändt V.

Halfannan tum bakom ogonen finnas öppningarne tili hör-

kanalen, fastän knappt märkiigare än efter ett nälsting.

Öfverst pä hufvudet är lufthälet (eller öppningen för de

inom hufvudskälen förenade Luftkanalerne y äfven näsbor-

rerne kailade) midt emellan ögonen, iformafen balfmäne,

hvars konkava sida vetter ät nosen **).

*) Den Tumlare som tjent tili monster för bifogade teckning, förlorade

Jifvet i Aug. 1809 nära intill Grisselhamn , hvarifrän den tili Kongl.

Hofvet insändes. Pa Hans Maj:t Konungens befallning lemnades den

tili K. V. Akademiens disposition, da Författaren hade tillfälle bevista

den Anatomiska undersökning som Herrar Doktorer Pontin och Ga-

delius derpä anställde.

**) De knappt märkbara häl ofvanpä öfre kaken , som Herr Paulsen i

Skrivter af Naturhistorie-Saellskabet. 2. 2. s. 114 omtalar, och haller

för Näsborrar, har Författaren ej förraätt upptäcka.
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Huden öfver heia kroppen är alldeles slät, och de»

yttre tunna, mjuk och len vid anrörandet, lossnar ganska

lätt frän den undra som betäcker ett 2-3 tutns tjockt hvarf

af ganska hvitt, olj aktigt spack. Rottet deremot är torrt,

muskulöst och svartrödt tili färgen.

Fenan pä ryggen och den som slutar stjerten innehälk

inga ben; den förra som är triangelformig, 6-7 tum hög

och af an större bredd vid roten, bestär af bara späck

och har ingen rörelse. Den sednare af vägrät ställning,

broskaktig med inblandade ligamentösa librer , deiar sig i z

urrundade flikar, hvilkas bredd tillsainmans utgör mest 6:te-

delen af kroppens längd, och bidrar i synnerhet tili snabb-

heten i simmandet och tili djurets lifliga vändningar. Bröst-

fenorna, sittande midt pä vidden mellan ögonen och rygg«.

fenan, fastän lägt ned pä sidorna, äga genom föreningen

med skulderbladen, och medelst ett antal sinärre ehuru tätt

förenade och med senor och hud betäckte ben, alldeles

mot armens och handens svarande, en egen och större rör-r

lighet och omfattnings-förmäga.

Könen visa föga utvertes ätskillnad, äfven i de orga-

ner som eljest utmärka dem. Litet nedför nafvelgropen

är en läng spricka, inom hvilken hanens del
, cylindrisk

tili formen, vanligen tili det mesta döljes, utom den ytter-

sta ändan som är konisk och spetsad. Testiklarne gömmas
ock innanföre, uppburne af ett iigament, formeradt aftarra«

säcken. Honan äger en rnycket märkbar Clito^s och en

pä tveren skrynkig moderslida, samt lifmodern delad helt

nara sin mynning. Pä sidorna om berörde spricka ser inas

dcssutom hos honan, de ensamma spenarne tili större de-

len gömde inom sina egna öppningar pä huden, under
hvilken samt bukspäcket tvenne säcklika kaviteter finnas>

hvari en tjock, gul, gräddlik mjölk i mängd samlas.

Nederst är s lotet för ändtannen, pä lika afständ fräa

köndelarne som frän stjertfenan,

Tumlare finnas af olika storlek, frän 2-4 alnar i läng-

den, och deras vigt beror af denna ätskillnad. En sädan
af halfannan aln vägde 5 pund. Emedlertid har man upp-
gifter om dem som skolat uppnä 5o Pund, sä framt icka

detta är lika säkert som den sägen att man seit Tumlare
9 alnar länga.

Färgen af kroppen är ofvanpä svart, stundom nägot £

blätt eller grönt stötande, ät sidorna Ijusare eller askegr^
och inunder blekhvit.
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Pä skelettet räknar man 7 knotor för halsen och i3 som
tillhöra ryggen. De derpä föJjande äro vanligt 40-46-
Län.iknotornas stora tverspetsar bevisa ocksä den styrka som
bakcieien äger. i3 refben sitta pä hvar sida, men 6 en-
dast äro förenade med bröstbenet som är bakät krökt ock
i 2 grenar deladu

Turnlaren har en stor hjerna, jemförd med djurets

heia volum. Med undantag af Apornas och deras närma»

ste fränders är, utom bristen af första nerfparet, likheten

med menniskans märkvärdig, bade tili utvidgning, konvex
yta, antal af krökningar, och vidd utöf'ver lilia hjernan.

Del inre örat formeras, som förut sades hos Hvalarne, af

ett eget isoleradt ben, och den sä kallade Eustachi! gang
öppnar sig i Näskan>alen, ntan tvifvel för att bättre faita

Ijudet i lohen ; och som de för lukt - organet tro'igen be-

stämde stora kaviteter i kindbenen , forsedde innantill med
en hin na iik snorhinnan och nervgrenar Iran det 5:te pa-

ret, äfven med samma gang forenas, sä künde man säga

med: Cuvier, att Turniaren pä visst sätt hör med näsan ock

luhtar med Örat. Hvarken i Jufislrupen eller i den der

ofvanför formerade pyramiden flnnes nägot som liknar ett

öfre Juf't häi (Glottis), hvilket synes neka djnret att kurma

yttra annat an ett d.oft,, stönande ljud. .
c ä val lungorna

som hjertat äro utmärkt stora ; lefvern dereinot af mindre

vidd och blott 2:Hikig och ntan gaübläsa. Njurarne ha in-

tet backen* men dela sig liksom hos B]örnarne i flera lo-

ber ; och säsom tili mjelten hörande har man ansett 7 smä
delar frän storleken af en ärt tili den af en kos tarne, Ändt-

ligen förtjena magarne att nogare anmärkas de äro 4 tili

antatet. Matstrupen leder tili den första som är säcklik

innantill pä längden rynkad och beklädd med en sammets-

jik hinna, öfvergängen ur denna i den följande är hop-

dragen pä a. stallen, och har af nägra fätt namn af sarskift

mage. Den andre är lika stor som den förstnämde, rund,

och af tjock, fastän mjuk sammansättning , och dess ryn-

kor löpa snedare. En kort och vid bäda ändar hopsnörpt

gang förenar denna med den tredje som är hinnaktig, och

liknar en tarm krökt som ett S och inuti porös, och den

fjerde är äfven alldeles rund och rynkad, och det är i den-

na som gängarne frän lefvern och kröset oppna sig. Här-

ifrän gär tarmkanalen rynkad pä längden, utan biindtarm,

under minskande af sin vidd och tjocklek ända tili Anus„.

Heia kanalen utgör ia gäriger djurets längd.
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Oaktadt denna mängfaldighet kan Tamlaren icke I»

dissla , ty matstrupen gär endast tili första magen, vid hvars

mynning rynkornas ställning hindrar födämnets äterförand'e

tili munnen^ mensnarare befordrar dcss afgäng tili den andra.

Som dessa djurs föda bestär i sädana ämnen som de-

ras boställe erbjuder dem, sä är visthuset rikt. Fiskar

af alla siag jagas af dem beständigt, särdeles llyttfiskar hvilka

troppvis ankomma, säsom Sill, Makrill, Lax, m. £L Tum-
larne följa dein i st';ra skockar, ända upp i vikarne, Jik«

som (tl'ter Permants uttryck) hundar efter hären. Det är

vid sädana tillfällen de nästan förmörka hafsytan när de

uppkoinma alt fläsa. Likväl jaga de icke endast nära vat-

tenbrynet, utan gä äfven pä djupet, der sjökräk, sandälar

m. im. med nosen uppbökas ur sanden, efter de iyrfotade

svintns sedvana pä det torra.

Tumlfiren är ett sällskapsdjur. Säilan finner man nä-

gon ensain-, man märiga tilHiopa , i synnerhet und er lek-

tiden. 10 i5 hanar f'ö'ijä olta ett och samma föremäl för

deras bcgar, och stundom med den hetta , alt de i yran
stöta mot küppor elier fartyg eller löpa opp pä stranden,,

soin det skedde 17^4 i en bogt pä Island , der inemot hun-

drade gingo pä land och bltfvo Invänarne tili byte *). Is-

I. ndart ri tror dem verkiigen vara blinda under parnings-

tiden, som inlaller mot Somrnarens slot.

Det är pä rygg liggande som honan mottager den seg«.

rande maken, omiamnad af hennes rörliga bröstfenor. Dräg-
tig i tie mänader framfoder hon, vaniigtvis i Juni, ett en-

da foster, redan af betydlig storJek. Klein utskar ett ännu.

myeket ofuükomnadt , som läväi hade 20} tu ms längcL
Den nyburna ungen dir genast sin mor; och under den
öm mäste värd njuter hau samma näring heia det första ä-

ret bvarefter han, vand tili foräldrarnes födkrok,. sällar

sig tili hopen.

Tmnlarnes rörelser äro ganska lifliga sä att ögat knappt
kan föJja dem. Under simrnandet elier farten hälla de ge-
rmmligen hufvud och stjert nedböjde, att knappt mer an
ryggen synes i vattenbrynet. De liksom roa sig att troisa

strörnmarne, och när stormen upprört Oceanen, synas de
än mera lifvade af den elektriska kraft som da henskar i

böljorna och lüften, att med biträde af deras starka mask-
ier kämpa mot de svallande vägorna. Ehuru de äfven visa

sig i lugnt väder och följa fartyg en. eller svärma omkrin&
*) Olafsen Island. 1. s. 192.
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dem, äro de ocksä säkra förebud för annalkande stormar,

da de med pilens fart skynda mot det väderstreck, hvar-

ifrän ovädret kommer.

De äro temligen seglifvade, och vlsa det ander flera

timmar sedan de blifvit upptagne eller pä landet uppdrifne.

Pä somliga trakter af hafven ser man dem allmännare

tmder vintermänaderne, pä andra i talrikare mängd som-

martiden. Sjelfve tyranner öfver de smürre fiskarna, mäste

de ocksä erkänna somliga af de större djuren för sina.

Sädan är i synnerhet en af filäsame (Physeter microps),

hviiken, ehuru af deras egen familj , förföljer och uppfra-

ter dem. Och hvilken olycka ha de icke att befara frän

Fiskares nät och harpuner, som gäcka deras snabbhet alt

pä djupet söka sin räddning. Det är egentligen für Tra-

nen, innehälien i det tjocka späcket under huden, sorn de

nu för tiden fängas af Holländare, äfven som af äboer vid

Norrska kusten och nära Danska Sundet. Emedlertid var

äfven köttet, som i smaken säges likna det af Sjöfägel,

fordom en Kunglig rätt i England, ännu i Henrik VUI'.s

tid; och en författare under Elisabets omtalar, huru ett

sädant djur, fängadt för Hertigen af Norfolks räkning, och

som delade det med sina vänner, äts bäst med Forpesse-

sauce, tillredd af ältika, rifvit blöd och socker. Grönlän-

darne, som räkna Tumlaren bland deras läckerheter, göra

sig mindre möda med anrättningen. De förtära köttet bade

kokt och stekt, sedan det likväl förut, genom en grad För«

ruttnelse blifvit mörare. Dessutom röka de det och äfven

nedsalta, ora tilifälle sä medgifver. Pä Newfoundland skall

ett slags Metvurst tillred as af köttet. Men Grönländaren

häller ocksä det rä skinnet tili goda med derpä sittande

spack, som tillika förser honom med Lampolja , ehuru luk-

ten deraf är odräglig. Sjelfva inelfvorna skrädas icke som
närings-ärnne, och senorna äro materialier för brukbara

streck och bindslen. Sä iär nöden, och utan tvifvel smaken,

en del af värt slägte att begagna hvad andra förkasta.

Tab. — i. Djuret, tecknadt efter näturen. — a. Ske-

leitet kopieradt efter La Cipedes Hist. nat. des Cetacees.

— Det vidsatta alnmättet visar den naturliga storleken.
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Tillägg

om

DELFINEN.
DELPHINÜS Delphis Linn. Pä Fr. Dauphin:

Samfält invänare med Tnmlaren af de stora hafven, visar

han sig dock icke vid Svenska stranden, ätminstone icke

inom Östersjöns gränser. Alla himmels-streck 9 frän Polerne

tili Eqvatorn, Grönlands och Otahitis — synas likaväl passa

honom.

Med üka färg som Tnmlaren, öfverträffar han honom,

ungefär en aln i längd och deremot svarande tjocklek, äf-

ven som han länge gjort det i namn och rykte.

Mer an 20 sekler sedan fiilskref man Delfinen furständ

©ch känslofullhet, och desse sägner ha vnnnit ett slags tro-

värdighet genom Anatomernes undersökningar.

Vigten af Delfinens hjerna mot dess kropp är som i-25.

Alldeles üka förhällande som menniskans.

Detta förenadt med organets likhet i dimensioner och

skapnad, ger Delfinen ett märkvärdigare rum ibland &}u-

xen, än det hans luktförmäga fordom tillvunnit honom,
och som Aristoteles redan känt.

Men mesta uppmärksamheten vackte Delfinen genom
hastigheten af sina rörelser, dansar och sprang. Plinüm
beskref hans fart hastigare än den flygande fägelns. Länge»
sedan tiller kände man stjerten med dess fena en sädan

styrka, att man ordspräksvis liknade den som företog en
omöjlig sak, vid föresatsen att binda en Uelfin om stjerten.

Detta djurets sällskapslikhet och böjelse för hvarandra

var intet mindre talämne i forntiden än honans ömhet för

sin nnge: hnru omsorgsfulk hon däggar honom, bär ho-

nom under sina armar och forsvarar med ett mod som
gränsar tili nrsinnighet. Äfven hanen säges dela denna värd

med sin maka, som han ständigt följer och beskyddar.

Huruvida likväl Delfinen lefver i engifte, torde ännu böra

bevisas.

Det var äfven en allmän tänka att Delfinerne sökte be-

kantskap med menniskor. Plinius hyste den lika med sam-
tiden. Man säg deras tntnlingar och lustiga sprang i vi-

karne och omkring de seglande fartygen, och man kallade
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det fortrolighet, och detta gaf utan tvifvel Ursprung tili

. sagor, hvaraf verkligheten den tiden icke borde bestridas.

Sädan är Naturens Delfin. Poeterne skapade sig en
annan. «De gamla Grekerne, säger en förträfflig författare,
kände Delfinen, men deras Migk poetiska falienhet för-
ledde dem att mala honom annorlunda an han är, och
deras reiigions-moral hade nödigt att omskapa honom. Den
Grekiska Mytologien, mängfaldig och vidtomfattande som
den vackra naturen, hvilken gaf den upphof, borde tili?

välla sig alia varelser, äfven Delfinen, som med förändrade
egenskaper likväl bibehöll sin form. Det är icke Mytolo-
gien som gjort bildstrecken onaturliga, de ha blifvit med
tiden förbytte genom Bildhuggeri Konsten ännu i sin barn-
dom, icke längt efter slutet af den sä kailade Heroiska ti-

den i Grekland. Apollo dyrkades i Delphos under namn
af den Delphiska (DeJpMnios) och Pythiska

; ty Guden,
sade man, hade visat sig under skapnad af en Delfin för

de Creter, som han förmädde att landa vid den Delfiska

stranden , och hvilka der grundlade verldens mest berömda
Orakel. Apollos Tempel pryddes symboliskt med Bilder af

Delfiner, och som detta skedde i Konsternas första älder,

är icke underligt att de foga liknade naturen, men voro

ickedessmindre genom Oraklet heliga. Man säg derföre

pä gamla roinnesmärken, hvad de modernare äfven bibe-

foällit, Delfinen sällsamt förestäljd med stört hufvud
, öppet

gap, upphöjd stjert, o. s. v. Sednare tiders Artister, ehuru

skickligare , ha ändä icke vägat att förändra formerne efter

naturen utan blott sökt att försköna och göra dem firiare.

Säledes ha häfdatecknarne omtalat, poeterne besjungit och

folken helgat Delfinen är den Gudomligliet som de dyrka-

de — Apollo, Bacchus, Neptun — AUa tilihörde den. Op~

•pian kailade honom Hafs- Jupiters tjenare, och Hieros Ich-

tys var hans allmanna namn hos Grekerne.

Det mä lemnas derhän, hurovida Delfinen tillika med
Svanen gifvit första iden tiil fartyg, men han hölis eroed-

lertid sjelf för en sinnebild af Hafvet. Kärleken iöreslälJtes

med en Delfin i den ena och en blomma i den andra ban-

den, för att beteckna dess välde pä det torra och under

böljan. En Deifin lindad omkring en treuddad gaffel be :

tydde handelos frihet. Hans bild ses pä mänga antika mynt.

Gaulernes anförare brukade Delfinen som emblem ; hans

namn skänktes ät ett stört Landskap, och har burits af höga

värdigheter; och sjelf lyser han bland Konstella ticnerne.
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TORDMULEN.
ALCATÖRDA. Tord. Mille. Pä F. AUL Pa D. Alke.

Pä Norsk. Klubalke. Klumbe. Pä Ist. Svart Jugl, Bjarg-

fugl, Klumbuneßa; Pä Grönl. Aversuk. Ferro. AUicke.

Pä Eng. Razor BilU Murre. Auk. Pä SkotL Scout.
.}

Pä Franska Fingoin.

Mäbben är hopkramad, ryggad, och pä tveren

med färor försedd. En hvit rand gär fran öfra

käken tili ögonen, och en annan tvers öfver

vingarne,

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. r. 2. p.55i. CI. 2. Ates. Ord. Anseres.—»

Faun. Sv. p. 159. — GottL res. s. 386. — Retz. Faun. Sr. p. 139. — Bujf.

Av. 9. p. 393. t. 27. — Pennant Brite. Zool. 2. p. 509. — Arct, Zool.

p. 509. — Edwards Birds. 7. t. 358. f. 2. — Latham. Ind. a. p. 79a. —

»

Stroms Söndm. Beskr. I. s. 219. — Leems Finmark. s. 280. — Olafs. Isfl

1. s. .'S 59- &c. — Debes Ferröa reserr. p. 140. — Crantz Grönl. hist. r«

8 . in, — Pontoppid. Norr. Nat. Hist. 2. s. 91-108. — Fischerstr. i Ek.

Di ct. 1. s. 43. — Ödniann i K. Vett. Akad. Hand. 1788- «• 3o5» följ» —

•

Qadd. Akad. Afhandl. oiu Sjofagels ans. Abo. ~ §. 7.

Beundransvärd är den mängfald som företer sig öfveraJIfc

i naturen. Den kunnige granskaren mä väl med fä blickar

öfverse det heia, men han finner snart nödvändigheten att

feija nägon viss ordning för att icke irra sig under det

närmare skärskädandet af hvar del särskilt, och under

jemförelsen af de föremäl han mä utvälja säsom egentli-

gare forsknings-ämne. Vattenfäglarne , i syrmerhet sä kai-

lade, framställa sig bland den ijädrade djuriiocken sä tal-

rika > ofta sä liknande hvarandra , att vi hafva nödigt,

tili deras beqvämare ätskiljande, fästa vär uppmärksarnhet

pä det skiljaktiga i danißgen af f'ötterna. Dessa äro väi

hos alla med simhinna f'örsedde, men denna är aniingen

füll (Palmipedes), eller tili halften ulskuren (Pinnatipedes),

och det är ibiand dem med den förra som Alkslägtet,

hvilket särdeles genom Torden tiltegnas vär Fauna, vunnit

sin piats bredvid Gass, Pingviner x Lomar r Tärnor m. tl.

Fä alster aro gemensamma för alla Zoner. Hvart him-

melsstreck omfatiar merendels sina, hvilka säilan, utaa

med moda, aflagsna sig utom sin gräns. Da Aptenodyterne

skänktes ät Södra Polens Isländer, fick Arktiska Cirkela ;
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ibland alidra, Alkorna pä sin lott, och om an nägon af

dessa skulle stundom infinna sig under en blidare himmel,

sä bestrider icke det deras förnämsta tillhäll i Norden. De
«tmärka sig med en hört, oLandad , hoptryckt , hullrig

och merendels tvers ilfver färad näbb , smala näsborrar

hahoin näbben, samt tunga af dess langd; ändtligen Uro

JÖtterne trefingrude (med füll simhinna förenade) och u*

tan baklä, säsom pä Vrice och Diomedece slägten, men
frän hvilka Alkorna med eist näbbens skapnad äro tillräck«

ligen skilde. Heia slägtet hör, som sagdt är, tili Nordens

f.-gelskara. Det bebor det kalla hafvet kring kusterne af

Grönland, Spitsbergen, Nova Zembla, Labrador, Island,

Jeirö, Norrige och Skottland. Amerika har ocksä Hera

arter gemensamma med Europa; äfven den kust af Asien

som sköljes af östra Oceanens böljor har sina, »JIt ifrän

grannskapet af Japan upp tili K.amschatkas, och den Nord-

yestra stranden af Columbi verldsdel. Dock, efter natu-

ren Pelagiska fäglar, besöka de kusterna endast kiäck-

jüngstiden, som infaller olika för särskilta sl^g. Da den

Svartnäbbadd Alban (A. pica) närmar sig redan i Febr.

och Mars tili Grönland, visar sig Lundan (A. arctica) först

i April kring Ferröarne och Island o. s. v. De ödsligaste,

ofta de otiligängligaste berg väljas nu af somliga tili värp-

stäilen. Den kanvingade Alkaji (A. impennis) utligger

«ggp.n pä nakna klippan och underbäddar sig blott med

egen träck. Gronländska dnfvan (A. Alle) söker bergs-

skrefvorna nära vattenbrynet, och Lundan härmar Kani-

Xien att gräfva sig Hera alnars djupa hälor i jorden, och

gor sig äfven stundom mästare af dessa fredliga djurens

minor, men värper ock i nödfall pä kala berghailen. Knappt

lägger nägon art mer an ett enda egg, men detta förnyas

jner an en gang, om boet plundras. Hvart sing lefver i

samhälie, och man mäste beundra de talrika skaror de

ofta utgöra, oaktadt deras efter utseendet inskränkfa frukt-

samhet. A. Pica betäcker ofta tili tusende en och samma

klippa, och, som Bebes säger, «genom deras mängd för-

jnörka solen,» da de uppflyga, med ett dän likt ett stor-

mande väder. Ljudet af Grönlands dufvorna
,
oräkneliga

kring Spitzbergen, betager förmägan att höra allt annat.

Lnndoma svärma Hocktals pä Norrska hafsrymden, äfven

som TofsAlkorna kring Kamschatkas islupna nejder. Efter

fcJäckningstiden och sä snart ungarne kunna följa dem,

§kynda de 4ia i Augusti tili hafs, pä hyars öppna yta de
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liela vintern halla sig. Deras föda är dels Rsk, dels kräf-

tor och sjökrak, och man ser dem derföre dyka med för-

underlig snabbhet pä mänga fanmars djup. Haru de för

öfrigt äro betydande föremäl i menniskans hushällning fä

vi strax vidare anföra.

Fem arter äro väl i Svenska Fauna antecknade *) , af

hvilka dock blott en enda synes äga verkligt bürskap, sä-

som ärligen besökande Östersjön. De dfrige, rdsjöns

Aboer, fast de kunna visa sig, kanhända, pä vära Vestra

kuster , kläcka de säkert icke pä Svenska skär.

Det är Torden eller Tordmiilen sora vi anse för e-

gentligen oss tillliörande af Alkorna, ehüru, man tvifvel,

endast natursdriften nödgar äfven honom
,

eljest hafsragel,

att pä bestämda tider skynda tili dem af vära skär, der han

finner säkerhet för sig och sin afröda. Länge ansägs stora

Carlsön nära Gottland vara hans enda fristad inom värt

land, men sedermera har man ocksä upptäckt honom

i Finska Skärgärden och pä flera stallen, af vär egen, sa-

som pä Ön Bonden vid Angermanland, samt vid yttersta

hafsbandet utanför Nämdön ät Södermanlands sidan. Hura

vidt han dessutom är känd, visar hans namnlista, och

IS'orra Amerika äger honom äfven tillika med Europa.

Denna fägel är nästan större än en kräka, och af ett

par markers vigt, vanligen 18 tum i längden och af 27

tums vidd emellan de utsträckta vingspetsarne. Han är

svart tili färgen, undantagande pä bröstet och buken som
äro hvita. De främsta 11 vingpennorsa äro svarta, och

de i5 af andra ordningen äfven sä, men med hvita spet«

sar, hvaraf den tversöfver vingarne löpande randen for-

meras. Näbben är ungefär en tum läng och mycket hop-

tryckt. Den öfre käken är litet längre, ofvanpä kulirig

och med nedät vettande spets, nästan lik falkarnes. Den
undre, iika hopkiämd men rätare med en mot den öfre

svarande ränna är ock inunder litet kulirig. Fyra och

stundom blott tvä färor löpa pä tveren af denöfra, fram-

om de med svart dun täckta näsborrarna, och tvä (ibland

en) pä den undra. De främsta af dessa ränder äro hvita.

*) Desse äro: Alca irnpennis ,
Pica, Arctica, Torda och Alle. Af

den vördnadsvärdaä förfaftaren af upplysningarns horande tili den He-

liga Skrift, är redan 1788 i Kongl. Vett. Akad> Hand>. s. 205. följ. en

skön Afhandling öfver detta fagelslägte förvarad, och hvilken med
forde] blifvit äfven nu af oss begagnad»
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Käkarne aro skarpa i kanten man nägra Länder utom de
ßntandade blekgu]a brosken uppe i gommen. Svalget sy-

nes par ganger Ungte än näbben och tungan köttfuli. Pä
ömse sidor af hufvodet löper Trän ögonen tili öfre käkens

bakresta tverrand, som är upphöjd , en hvit Jinie och den-
na med den ofvannämda tversofver vingarne, erbjuda det

bästa skiljetecknet af Torden frän andra art.er. Stjerten

»r viggFormig och svart liksom de n Styrfjädrama, af

hvilka det rnedlersta paret är srnalast och deras undre
täckrjädrar samt under gumpen hvita. Fötterna äro sam-
fota elier sUtaüde bakorn jemnvigts punkten x och äga den
Kare klon koriast.

Da fageln endast är arsgsmmal synes färgen mem
gräaktig pä halsen, och han saknar ofta tverfärorna pä
näbben, äfven som den hvita randen Iran ögonen *). Huru-
vida deremot den svartn'ibbcicle AIkein (A. Pica), som visar

föga lecken tili nägon fära pä käkarne, är en yngre Tord,
iorde icke ännu med säkerhet kunna bestämmas **).

Ömkring Maj mänads början, efter isarnes nppbrotfc

och sedan de tili det mesta försvunnit
,

plär Torden äter

inFinna sig pä de stallen, der hans ti 11h all tillförene varit

©ch bereder sig der tili eggläggnmg, fastä-n detta icke sker^

kan hända, förrän efter medlet af mänaden. Ett ensantt

egg fordrar val ocksä Ingen bräd&ka. Egget är nägot större

än det af en Anka. Storändan är myeket mörk, nästaa

svart, men ofvanför, samt mot den snarare afmndade än

spetsiga lilländan är egget tecknadt med smutsigt hvitgra

figarer och strek utan ordning. Detta egg lägges pä bara

klippan, utan minsJa underbädd, icke sällan fästadt vid

Fällen genom den sega och klibbiga vätska som omger
det vid värpningen, och hviiken härdnar lifct ett cement

som förekommer eggets bortrullande. Samhällsvis boend©
tili ioo par inom sarania bergsklyfta, alit som rummei
lilläter, h'gga de hvar pä skt egg och som de lefva i en-

gifte troiigen makarne tili skilies r hviifea, sedan ungarne

framkommit, foda dem medfisk, lills de vuanit nog styrka

alt följa med tili hafs, förnnderligen nedhuipne frän hol-

den af klippan der de blifvit kläckte , pä det sättet, atfe

föräldrarne flyga under dem med tätt förenade vingar m-

tan Haxande, men snedt nedät, sä att ungen, hvars ännu

*) Alca Baltliica Brunnich. Ornithol. Dan. är just denna.

••) Leth&m tror Uetj men bau ska.ll likYäl finna* större än Tordeoo
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korta stjertpennor sät-ta honom i fara att stapä kullhytta,

kan med sin hals hvila pä de äldres vingar, under det
att han tiliika efter förmäga nyüjar sina egna. Nedanför
i vattnet är ytan tackt med en svärm af familjen, som
varsamt mottager de urjga fränderne, att de ej för hastigt
nedfalla, och lenma dem smäningom plats emellan sig.

Det sker inom ganska kort tid, hvarelter de alla bort-
simma. Forst i Augasti är den vanhga tiden. Gottlands-
bonden har annars en sägen, att om man morgonen Lars-
messodagen ser klippan beläckt med dessa fäglar, äro de
innan aftonen för det äret alldeles försvunne.

Ehuru efrer utseendet dam och vingarna korta är
Torden hastig och snabb i Ilygten som en dufva, och det
är icke sä lätt att med bössa, ätminstone icke framtill fälla
honom, fastän han icke flyger längt bort, utan efter en
cirkelmnd sväng äterkommer, äfven om flera skott lossas
men skriker under allt detta gällt och öbehagligt. Besyn-
neriigt är att, oaktadt säliskapslikheten dessa fäglar emel-
lan, om en Tord genom skott särad skyndar tillbaka tili

nästet; hans fordna vänner gemensamt bemöda sig da att
utkasta honom.

Som lären sta längt tillbaka pä Alkorna som pä Lom-
men, är deras gäng rak och vacklande, hvarifrän det. Norr-
ska ordspräket härleder sig: «Han aar saa drucken som eil
Alk.» Och denna kappraka stäüning af kroppen, med
den svarta käpan och hvita underkläderne, samt kroki«a
Siäbben med hvita grimman liksom glasögon

, ger Torden
ett verkligen lusligt utseende. Men om han gär mindre
äl, sä simmar han sä mycket bittre och dykar med stör-
sta snabbhet pä mer än 20 famnars botten, der Strömmini
«ch Lappsik är hans bästa föda *}. Stundom spar han sig
denna möda, under det han plun dra*fiskredskap, hvilken
tan tiliika sondersliter, och är derföre hatad i Skärgärden
Ibland händer ock att han sjelf fastnar pä skötarne äfvea
1 de nat som brukas för Sjöfogel, ehuru ofta icke nor
staika att qvarhälla honom; men i det fallet värjer han
sig ifskt med näbben, som icke lätt slä^per sitt faste ock
soker icke mindre, dä han i boet ofredas, att med djerf-

*) Man har sett honom, cler vattnet vam klart tin<f*r a»,^* * 2t X Toll
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het försvara sig och sina egg, hvilka i synnerhet äro myc-
ket smakiiga föreraäl för de fiesta äboer vid Nordsjöns
stränder.

I allmänhet anses denna fägel sjelf af mindre värde.

Han är sällan fet utom värtiden da han först inkomme
tili skären. Köttet är torrt, icke mycket tranigt och skall

likna det af skogsfägel, samt späckadt kunna väl använ-
das. Grönländaren äter ocksä köttet med inelfvorna kokt
sä väl af denna som af andra arter ickeogerna, och stun-

dom haifrutti. Fettet förtäres rätt af dem och tarmarne
inlagde med Tran och kräkbär. Morast och bäst anses

köttet af den svartnäbbade (A. Pica) och den kortvingade

(A. impennis) Alkan. Lundans (A. Arctica) fordom i Eng-
land under Katolska tiden tillätit att i stallet för ßsk fä

förtäras i fastlagen, saltas och rökes pä Island för att be-

varas tili vinterföda ; och Kamschadalerne begagna icke

mindre sina (A. cirrhata, psittacula etc.), fastän kanske

sämre än de föregäende.

Skinnet bade med och utan dess spänstiga fjäder sa

af Torden som af andra Alkor brukas ocksä tili kläder.

Pä sitt eget sätt beredt bäres det pä Grönland och K a iri-

schalka närmast kroppen ; och fjäderna hvilka, särdeles de

af Lnndan, närma sig igodhettill Eiderfägelns , blifva pä
Island och i Norrige tili föryttrande samlade. Tofs-Alkan

A. cirrhata) ocksä skänker en af de hufvud-prydnader , hvar-

med Kamschaikas skönhcter utmärka sig.

Sädana fördelar hämtade af Alkorna, pä de trakter

der de hafva deras bestämda vistelse, göra dem der icke

mindre välkomna än eftersökte. Grönländarne hälla klapp-

jagter efter A. Pica, som han fäller med bäge och pilar.

Pä Ferröarne fängas Alkor dels med häfvar pä branten af

klipporna, dels dödas de med käppslag i deras egna nästen

hvilka de ogerna öfvergifva. Sä väl der som i Norrige äro

smä hundar sä inöfvade att de uppvädra läglarnes tiilhäll,

i synnerhet Lundans underjordiska gömställen, ur hvilka

de utsläpa bäde fäglarne och eggen. Ocksä tilläta dessa

Orters författningar blott ett visst antal af sädana hundar

för invänarne efter fördelning af Öre och Örtug. Men det

är i synnerhet vissa bergstrakter bäde pä Island och i

Korrska Nordlanden der fägel-fängsten är mest lönande,

men tilüka ett med största lifsfara lörenadt yrke. De sora
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sköta det, eller sä kallade Fägehnän , uppklättra längs

efter de brantaste klippor under det de upphjelpa hvarann

med stänger, eller lata de nedsänka sig pä äfven hundra

Jamnars Hha *) mellan klyftorna, för att ur bergens hälor,

med jernkrokar framdraga och samla bade fägiar och de-

ras egg. Sä vägsamma företag mäste sysselsätta menniskan

tili vinnande af sin bergning och föda der naturen synes

sparsammare hafva utdeiat andra sina häfvor. Slutligen mä
det ock anföras, att de berg hvarest Alkor mest vistas,

blifva smäningom af deras träck bördige, för hvilka äfven

enligt stadgad Lag en viss skatt pä nägra Ställen i Norrige

betalas af dem som äro ägare af sädana klippor.

Tab. — Fägeln tecknad efter nat. samt storlek enligt

bifogad skala.

*) En saäan lina eller tag gjcrd af 16 Oxhudar, 80 famnar lang, är e»
af Isländska Biskops-stoleire Inventarii-persedlar,
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RANA Büfo. Tossa. Pugga. Pä F. Sammäko. Pä \£n

Crapaud. Pä E. Toad. Pä T. Gemeine Kröte.

Kröppen är bukig, värtfuü och mörkfärgad.

Hujvuclet är trubbigt, och har en mjuk af-

läng upphöjoing öfver hvardera Örgängen.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. 5. p. 1047. — Gl. 5. Amphibia.^ Ord.

I. Reptilia. — Faun. Svec. n. 275.— Retz. Faun. Sv p. 232.— La Ctpede

Nat. Gesch. d. Amphib. v. Bechstein. s. 4i5. — RceseL Hisr. Ran. s. 85»

T. 20. ai. — Cuvier Tab!. Flem. p. 294. — Pennant. Britt. Zool. 3- V
l3 , — Append. p.. 552. - Spallanzani üb. die Erzeug, der Thiere x. 3r.

x. Orphol Musterung, p. 61. — Mem. de l'Acad. des Sciences. 1741. p.

1744. p. 28- — Beschafft, der Berl. Geseüsch. Nat. Freunde. 5. — Beck-

manns phys. cekon. bibl. 5. 120. — Histoire de l'Acad. des Scieaces de

Berlin 1782.

Rik och skön som den välgörande Naturen visar sig i

maugden af sina alster ,
synas nägra bland dem liksom

styfbarn sakna förmäner, hvilka hennes moderliga ömhet

tilldelat millioner andra; det är varelser, som med fötter,

försedde, knappt forma att uppresa sig ur den gyttja

som orriger dem; hvilka , flyende för solens strälar, dväljas

hopkramade under stenröset eller i bergsrefvan, osnygga

i deras nästen, motbjudande i deras lefnadsart, stygga

tili utseendet och fargen , misstänkte att omgifvas af en

förgiftad dunstkrets, rysligt uppspärrande gapet da man
nalkas dem ; hvilkas heia kraft synes bestä i deras känslo-

löshet och tröghet, och enda försvar i den fräna vätska

de utgjuta. Sädana egenskaper blefvo Paddornas lotty

da naturen skäxikte deras slagtingar icke mindre behagliga

former än en ofta skönt tecknad yta ; och kanske gaf hon
upphof ät detia rysvärda, för att höja värdet af den skö-

nare bilden.

Vi ha förut visat att Grodor och Paddor utgora blott

ett slägte, men de sednare iikväi en egen afdeJning. De-
ras kropp är rund och tjock, öjver allt besatt med värtor

som utsippra en hvit, stundom stiiikande maleria; de äga
hufvudet kantigt och hoptryckt vid sidorna, och en stor,

porös körtel bakom örhinnan ; och deras bakfotter kortare

än pä Grodorna^ ge dem mindre lörmäga att hoppa än
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dessa. Vi upptäcka genast dessa kännetecken hos den
Allmänna Paddan, hvars närmare betraktande är nu värt

föremäl.

Hennes breda kropp med dess platta rygg och utsväilda

mage har, utom den ljusgula strupen, en smutsgrä färg med
bruna och gulaktiga fläckar. Vid början af vären är dock

ytan snarare rostfärgad och förändras ofta sedan tili mörk
olivgrön med rödt blandad. Denna teckning blir ännu o-

angenämare ge.nom den myckenhet grönsvarta och stundom
högröda värtor eller bläddror som betäcka huden. Huf-

vudet är nästan bredare än kroppen och munnen vidt kluf-

ven. Käftarne äro skarpa, men utan tänder. Ögonen ut-

stäende med uppsvällda ögonlock och en gulröd Iris. Hör-

selgängarne tillslutas af en binna och öfver hvarje ses en
mjnk r.jurlik upphöjning med Hna fastän märkbara porer.

De korta frarnfötterne äro klufne med 4 Ixlto tär, och de
bakre, half-lyckte, ha fem med en liten knöl säsom ämne
tili den sjette, som pä skelettet är dock knappt märklig.

Ölikheter förekomma likväl i färgen äfvensom i stor-

lek hos särskilta äldrar och kön. Honans grundfärg är me-
rendels Jjnsare än Hanens. Pä de yngre eller 2:äriga är

öfre delen klar olivgrön, vid hufvudet dunklare, men star-

kare bakät med större'och mindre, runda , rödaktiga vär-

tor, talrikast och smärre pä frambenen. Upphöjningen öf-

ver öronen är Jjusare med en utstäende kant vid sidorna,

samt Iris mer blänkande. Framtäerne äro inunder försedda

med stora gula värtor, och de bakre nästan alldeles lyckta

med 2 gulaktiga knölar pä hälarne. Underlifvet är Ijus-

grätt med otaiiga knottror och nägra olivgröna fyrkan-

tiga fläckar.

Detta slags Paddor, hvilka troligen tillhöra endast vär

verldsdel, böra anses egentiigen för landtboer utom par-

ningstiden. De söka skuggrika ställm, mörka skogstrakter,

källare , grufvor, bergskrefvor , hälor under jordhögar,

trädrölter, gödselstackar, med ett ord, der dagsljuset icke

kan intränga och regn icke näkar dem. Här finnas de äf-

ven den kalla ärstiden stundom ocksä djupt nedkrupne i

dyn, för att der, skyddade för kälen, öfvervintra, likväl

icke som Hamstern och dess likar stelnade, utan i ett slags

slummer, ur hvilken de midt pä stränga vinterdagen kunna

väckas och börja röra sig.

.
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När Vären med säkerhet inträffar, gifva de sig snart,

merendels efter solens nedgäng, tiilkänna genom ett sakta

qväkande Jjud pä de platser sora hysa dem. Nu nalkas

ocksä parningstiden, och som denna förrattriing mäste ske

i vattnet liksom i allraänhet för grodorna, sä ombyta ock

Paddorna sin vistelseort. Man har under detta sett hanen,

nägon gang aflägse frän den väta brudsängen, «rtappa en

hona, hvilken i ögonblicket sluten i hans arra&r, nödgas

sälunda släpa sig fram läng väg med sin bötda, tili den

sumpiga ort dit na tursdriften leder henne att aflemna ärn-

net tili sin afföda. Ocksä fälier hon icke ett enda egg förr-

an malet hinnes. Parningen varar en vecka och äfven flera

da ärstiden är kylig. Nu höres ett beständigt qväkande
och särdeles ett stärkere knurrande af hanen, da en med-

täHare söker att göra honom platsen stridig, hvarvid bak-

fötterne tjena honom tili värn och försvar. Fäfähgt slites

han frän föremälet för sitt begär: äfven betäckt med sär,

ja stympad, skyndar han ä nyo att para sig. Omsider bör-

jar honan att fälla rommen som af hanen befroas, under

det han med nägon af bakfötterne drar den under sin bak-

del och sedan släpper den. Eggen, inneslutne i ett genom-
skinligt segt slem och svarta tili fargen, bilda a strängar

elier snören som fasthänga vid honan. Tidtals uppkommer
jiaret tili vattenbrynet för att andas, och snart gä de äter

tili botten att förnya deras bemödanden, och detta sker

mänga ganger. Strängarne förlängas vid hvarje nytt egg-

par tili Hera tum, sä att de slutligen efter 12 timmar> dä

alla eggen äro lagde och befröade, kunna utgöra en strack*

af 20 ainar. Beundransvärd är tillika den färdighel hyar-

med hanen, liksom förrättar förlossningen, da honan, p-

förmögen att sjelf enllediga sig, den förra medelst bak-

fötterne smäningom utdrager de strängar, i hviikas slem

eggen ügga insvepta *).

Endast nattens mörka lugn gynnar Paddornas biJäger.

Likväl har man funnit att paren under flera dagar efter

eggläggningen icke varit ätskilda. Hcese-I har ocksä öppnat

sädana honor och funnit deras eggstockar alideJes uttöm-

da, och detta oaktadt har parningslystnaden hos hanen
Jika ifrigt fortfarit. Besynnerligt fenomen hos ett väsende,
hvars natur är sjelfva tröghetens afbild.

*) «Le male lui prere son secours. L'accoucheur le plns Experimente
ne s'acquitte pas mleux de ses fbnctions , que ce male oßicieux &
einpresse s'acquitte des siennes.» Bonnet Contemplat. de la Kature
a. p. 356.
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Sä snart honan skiljt rornsträngarne ifrän sig, blifva

de liggande, och börja genast att tilltaga i vidden. Eiter

nägot roer än en vecka äro de redan dubbelt tjockare,

och efter 18 dagar är fostret bildadt, som kort derpä fritt

Iran sitt slemmiga omhölje visar sig i vattenytan, och under-

gär smäningom en Hka förvandling som den vi förut vid

den Ätliga grodan omtalat, tills Paddungen, aildeles ul-

bildad, uppkrälar, ofta tusentals, ur sitt sumpiga Ursprungs»

näste, för alt söka sig en fristad pä det torra.

Paddorna nara sig, likt h la familjen, af Insekter,

Maskar, Larver och Sniglar Mot den instundande natten

lernna de sina gömställen för att pä fria faltet söka sina

fördelar. I regnigt och svalt väder kunna de ocksä visa

sig midt pä dagen, bland högt gras och i skogar der tili—

räcklig skugga och fuktighet firmes. Vissa stinkande vex-

ier säsom Surkuüor, Paddörten, Odörten *) m. Ii sägas

utora maskkräken äfven tjena dem tili föda. Sä väi vingade

som andra smäkräk fängas af dem pä ett sätt som är Am-
Fibierne eget. När de fätt deras rot i syne,skrida de alit

aärmare och med fästad starrblick iiksom syfta ät föremä«

let, hvilket de, ofta pä temligt afständ, fänga med den
klibbiga tungspetsen , hastigt som blixten utskjuten. Dess

rörelser ske da Iiksom i halfcirkel, helst tungroten synes

fästad framtill i undre käken och spetsen invikt mot sval-

get. Denna egenskap att efter utseendet fixera objektet

och med ojemnförlig qvickhet göra sig deraf mästare, mä
gifvit anledning att förmoda en viss tjusningskraft hos dessa

djur **) : en uräldrig ide , hvaraf vissheten torde förtjena

att nogare bestämmas. Man «akna icke uppgifter oin Pad-

dor, som I graset under bistockar liggande, i deras öppna
svalg Iiksom nedkallat de pä fiustret sittande bien; och

hvilket äfven gifvit orsak tili anvisning om bigärdars ren-

hällande frän ogräs och skuggande vexter.

Efter fyra ärs förlopp ernär Paddan först förmäga att

föröka sitt slägte. Hanarnes antal torde vara talrikast, och

man har anmärkt 12- .4 samlade kring en .enda hona. 7.

Munter öppnade pä en gärig flera hundrade Paddor, utan

att finna annat än hansr ibland dem. Möjligtvis beror detta

af stallet och andra orsaker, kanske äfven af ärstiden. Hvad

*) Kallas derföre pä Franska Persil-du Crapaud. Geojfroi Mat. med.

12. p. i48.

*•) «Insecta in fauces fascino reyocat». v. Linne»
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äldren beträffar, är den visserligen ännu obestämd som

Faddan lax upphinna. Man har föregifvit en tid af i5 16

är, inen trovärdiga intyg ha bevisat möjligheten för henne

att uppnä mer än ett dubbelt antal. Hennes seglifvade

natur synes dcrjemte öfverträffa de flestes af lefvande varel-

ser. Man har funnit paddor, sannolikt under lörioppet af

en oberäknelig mängd af är, inneslutne i ihäliga träd,

stenroassor och hälor, der de utan gemenskap med den

yttre lüften, bibehäilits vid iif. Sädana fenomen äro för

väl bestyrkta, för att med verkliga skäi motsägas *). Heri-

scint besannade ge'nom rön, att en padda lefde i 18 mäna-

der utan föda och luft i en tätt tillsJuien läda ; och andre

ha i kärl öfvergjutit Paddor med gipsbruk och befunnit

dem efter äret ännu lefvande- Hviika orsaker mä än här-

tili sökas i djurets Organisation , kunna vi dock icke neka

en sä besynneriig egenskap vär beundran.

Paddan mä kailas ett Ideal af det fula. Hon har varlt

i alla tider ett rysiigt synamne, och förfärande för inbill-

ningen. AEliiin ansäg htnne sä giftig, att hon künde, lik

Basilisken, döda med blicken och andedrägten **). Juvenal

deremot nöjde sig med att lata den Romerska matro-

nan, ledsen vid sin kära hälft, blanda Paddgift med det

sota vinet i den läskande drycken soin hon räckte ho-

nom ***). Sednare äldrar, änrm vidskepligate
, gäfvo dju-

ret en viss trollkraft säsom ett hemlighetsfulJt medel, hvar-

af Shakespear tillegnade hexor det magiska bruket att der-

med sföra de aflidnas lugri. Gesner äter, syntes endast bä-

lgra dess vädliga inflytande pä de lefvande f ). Det var

ocksä vidskepelsen som fordom skapade ett ärnne i Pad-

dans hufvud af mänga fördoida egenskaper, eller den sä

kailade Vadchtenen (Bufonites,
#
Crapaudine, Krottenstein);

men alla dess dygder ha försvunnit vid upptäckten att det

är blott en fossil tand af nagot- fiskslag.

Men vi lemna dikterna, för att öfverväga de tillmälen

som göras Paddorna säsom giftiga. Inbiilningen har utan

*) Haller de corp. hnm. fabr. Vol. 7. p. x£x. Vett Akad. Handl. V. 5,

Hamb. Mag. 17. s. 552. tS- 265. Naturforsch. 1795, s. 5. etc.

**) Hist. Anim. 1. g. c. 11.

Ocrurrit Matrona potens , qua molle Calenum
Porrectura viro miscet sitiente rubetam.

Juvenal. Sat. 6. 658.

-j-) «Ut ?im coeundi, ni fallor, in viris tolleren*». Gesner Hist, quady»
oyip. 72.
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tvifvel orsakat den farhäga som man i allmänhet hyser för

ett djur kanske sä menlöst som nägot i sitt slägte. Det
kan likväl icke nekas att Paddan, oaktadt sin synbara trög-

het, kan retas ibiand tili häftigt utbrott af illska, hvarvid

hon, utspänd och uppbläst, söker att med urinens kring-

sprutande och öppet gap sätta sig tili motvärn. Beckstein

säg en Padda kärnpa med en Tomtorm, hvilken hon pä
nämde sätt aflägsnade. Urinen inkommen i ögonen skall

medföra de värsta föJjder, och den skarpa mjölksaft som
«tsipprar frän kroppens yta, och öfverdrager den undre de-

len liksom med en fernissa, är säkert lika vädlig pä särade

stallen, helst man sett en stark svullnad med myckenvärk
deraf uppkomma. I vissa landsorter äro Paddor fmk tade
som Huggormar. Att de kunna bitas är likväl en orimlig

beskyllning. Öch da man tilÜka sett dem utan fara hand-

teras med blotta händerna, att menniskor ätit dem o. s. v.,

torde de elaka egenskaperne kunna härledas af klimat

,

lokal, älder m. m. Sjelfva det fula djuret kan, oaktadt

sin naturliga böjeise för enslighet och skygghet för ljuset,

säsom Husdjur ombyta sin lefnadsart. Sädant exempel vi«

sar den Paddan som Vennant omtalar, hvilken i 36 är

vistades i ett hus i Devonshire i England. Hon var ovan-

ligt stor, och hade, utorn vintertiden da hon icke syntes,

sin boning under trappan utanför huset. Härifrän framkom
hon alltid om aftnarne, särdeles lockad när ljuset upptän-

des , och begärig att npplyftas pä bordet för att matas.

Denna visade aldrig tecken tili elakt Iynne, och var ett

allmänt ämne för nyfikenheten pä orten, och hade säkert

länge varit det, om icke en tarn korp beröfvat henne ett

öga , hvaraf hon sattes ur stand att med vanlig skicklighet

föda sig, och aftränade.

Pä somliga orter finnas Paddor i myckenhet och blifva

tidtals nästan en landspläga. I trädgärdar äro de icke

sällsamma, och ofta besvärliga der de som Mullvador un-

derminera planterade Ställen. Öra jorden är lös, kunna

de behändigt nedgräfva sig med bakdelen. I Ukraine är

deras mängd särdeles stor, hvarföre Igelkottar födas all-

mänt i husen tili deras ödande. För öfrigt äro Paddor en

betydlig föda för falkarter och hökar, storkar och andra

fägfar af samma familj, hvilket äfven tyckes; neka verklig-

heten af nägon giftig egenskap hos dem.

Som menniskan bjuder tili att draga nytta af allt, haf-

ta ocksä Paddorna kommit i ätanka som Läkmedel. A*
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danson omtalar Negrer pä Senegal som blifvit solstuckne,

att de gnedo pannan med lefvande Paddor, hvarigenom huf»

vudvärken stillades. Ännu märkvärdigare är den i Eng-

land längesedan uppgifna metoden *) att, genom Paddors

sugande af kräftsär, borttaga eller ätminstone lindra de plä-

gor som ätfölja en sä fruktansvärd äkomma, och att, som

man Föregifvit, bota den. Man insydde Paddan i en linne-

päse, hei och hallen utom hufvudet, hvarpä hon hölls jemte

säret, som genast omfattades af hennes mun och utsögs,

under ett slags stnackande som af ett dibarn; djuret syn-

tes deraf svälla, svettas, blekna pä huden och släppan-

de omsider sitt laste, dö med synbar vända , ökadt i vig-

ten ofta tili flera lod. Frän en tili sex timmar künde Päd-

dorna fasthänga. Nya borde dagligen förskaßas och ope-»

rationen i Hera veckor fortsättas. Besvärligheterna som

likväl ätfölja den, och sednare felslagna försök hafva nu

mera lemnat medlet ät glömskan.

Enligt ännu nyare rön skall man i Paddor fiunnit en

säkrare kur för Ondskorf. Sista StorHertigen i Tosca-

na gaf innehafvaren af medlet en ärlig pension af aooo

Livres, och lät kungöra uppgiften : Nägra lefvande Paddor

läggas i en väl glaserad kruka, hvilken betäckes med ett

lock som igenkittas att intet kan utdunsta. Krukan ställes

nu i en het ugn tills Paddorna sä torkat att de kunna
pulveriseras. Ett med det nämda utslaget behäftadt huf-

vud bestrykes först med svinister, och öfverströs sedan

med pulver sä att skorfven betäckes. Öfverallt bindes en
hufva af svinbläsor och derofvanpä ett linnekläde. När
denna betäckning aüages efter 24 timmar, gär utslaget löst

utan smärta. Man fortfar nägra dagar pä lika satt, och
tillika bevarar hufvudet för lüften, sä iäkes huden och kü-

ren är fulländad.

Tab. — Föreställer en Hane och Hona under parnifl»

gen, samt en del af Piomsträngarne.

*) Pennant Britfc Zool. 3. Append.
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SANDFLUNDRA.
PLEURONECTES Flesüs. Shadda. Fhindra. Pä F.

Marjaiikala > Kambela. Pä Fr. Flez, Pä Eng. Flounder,

But. Pä Holt Bot. Pä T. Flunder. Pä D. Sandslireble,

Pä Norsk. Saudsshraa. Pä Isi. Lura, Kola.

Qgonen sitta pä hogra sidan. Kröppen är un-

gefär rutformig; pä ba 1a sidor och i synn er-

bet den öfra , sa äknölig och skarp, och med
otydliga rödaktiga fläckar.

Linn. Syst. Nat. Ed. G/neL i. 3. p. 122g. — Gl. 4. Pisces, Ord. J.

Thoracici. — Faun. Svec. n. 327. — Reiz. Faun. Sv. p. 55i. — Arted.

Gen. 17. Syn. 3i. Spec 5g. — Blochs Fisch. Deutschi. 2. p. 53. T. 44. —

.

Pennant. Britt. Zool. 3. t. 200. — Qvensel i K. V« Ak. H. i3oö. s. 214.

•Rundt kring i Verldshafvet Ennas arter af Flunder släg-

tet utspridd«; Polar- regionerne hysa icke mindre sina, an

den afgrund hvars yta glimrar af Solens lodrätt fallande

strälar. An täHande med de smärre hvalarne i storlek

som Helßflundran, eller af den lilla vidd som Skädäornd;

än prydde med brokiga fläckar som Argus, och med rän-

der som Zebran *), eller otan nägra lysande färger, äro

de öfverallt säsom menniskors födämnen bekanta, ocb det

är väl icke nägon af de sistnämda, som är det mer an

Sandflundran, hvars afbild och kännemärken vi fcär meddela.

Om, efter sannolikt utseende, ögonens läge ät högra

eller venstra sidan af kroppen, bestämmer nägon skillnad

emellan detta fiskslägtets arter, bör SandHundran föras tili

dem som ha ögonen vettande ät höger. Längt ifrän att

kunna räknes tili de stora arterna, är den snarare en af

de smärsta, ehuru den säges stundom vexa tili 5-S marker

i vigten. Emedlertid är längdmättet af kroppen, hvars

flgur teckningen utvisar, af det förhällande , att om fisken

frän rnunnens spets tili stjertfenans bas häller 12^ tum,

sä är bredden inom fenornas fäste pä bredaste stalle,

5*, och stjertens bredd i| tum; samt stjertens längd frän

ryggfenans och analfenans motsvaramle slut tili stjertfeaans

bas i|- tum.

•) Begge Indiska PIunderarte».
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Inom en nog Ilten mun, finnas käkarne försedde med
mycket smä tänder, och under ett ofemt gomhvalf ügger
den smala tnngan Tri och ohäftad. ögonen, ehuru icks

stora, äro nägot utstäende, synliga af deras guldguia Iris

och mörkgröna pupill. Ofvan näsborrarne sitta nägra smä
mjuka värtor, radtals löpande tili den öfra käkens läpp.

Heia hufvudet är dessatom beströdt med upphöjda hvassa

punkter, undantagande emelian ögonen ända tili främre

gäl-lockets sliukant, der ytan är jemn och slät. Deremot

är kroppen öfver allt, särdeles midtpä ögonsidan samt

pä ömse sidor om sidiinien, fullsatt af dessa skarpa upp-

höjningar, af hvilka somliga sitta i stjernformiga ringar , i

synnerhet de som äro närmast fenornas sträiben. De öf-

xige äro oordentligt spridde utan sädan. form. Likväl

mark es hos nägra blott en eller annan rad af sädana tagg-

lika punkter vid sklorna af sidiinien, samt vid basen af

ryggfenan och analfenan , och äro da iiksom nägot bakäfc

krökte. Ehuru svartaktig eller mörkgrä ögonsidan synes,

och tecknad med större och smärre svarta fläckar och nä-

gra mindre brunröda utan kant, hvilka dock alla försvinna

vid lifsslutet , är blindsidan hvit, stundom smntsfläckig

och aütid skroflig, fast ej sä märkbart som den förstnämda.

Hos unga fiskar af detta slag är ocksä blindsidan nästan

släb. Sidiinien börjar med gäl lockets öfra kant utan tyd-

lig knölrad, som pä nägra andra arter , och gär smänin-

g»om nedät öfver spetsen af bröstfenan, samt derpä rakt

Bed tili stjertens medellinie, och ända igerkom lika ojerrm

och straf. Framföre der analfenan börjar, framskjuter dess-

utom en tagg pä lika sätt som hos Rodsput tan (P. Platessa),

en af SandHundrans nära och lika allraänna slägtingar.

Midtöfver öfra ögat begynner ryggfenan , som är bredast

midtpä, med sträiben af föränderiigt antal frän 5\ 5g och

kanske mera. I analfenan räknas 404a och i . stjertfenan

16-19, hvilket sednare Artedi säger sig funnit. Bukfenorna

äter ha 6 hvardera, och de rundspe'sade vid bröslet 11

sträiben. Fenorna sjelfva äro brunaktiga och med mörkare

fiäckar ofta utmärkte. Ändteligen har skelettet 35 rygg-

knotor, och i anseende tili fiskens inelfvor, finnas de tven-

Me blindtarmarne vid början af tarmkanalen mycket smä

€ch smala.

Jemföres nu Sandflnndran med en annan af sitt slagt«

ellar Pleuronectes Passer L. ,
synes föga annan utvertes

ätskillnad emeilan dem forste sig, äa ögonens olika läge,



hvilket hos den sednare är ät venster; kanske torde dock

dess stjert vara nagot längre. Au fiskare och skärgärds-

folk under lika benämning af Hundra , anse dem blott sä-

som artförändringar, är sä mycket mindre bind an de , som

de samma ofta anse bäJa härkomne eller endast säsom Un-

gar af Rödsputtan , hvars 'skiljemärken äro liksä säkra som

Vydliga. Det fordrades , enügt en god författares utsaga ,

noggranna rön, om möjiiga, att afgöra tvifvelsmälet rö-

rande dessa höger och vensterögda flundrors verkiiga spe-

cifika ätskillnad. Men som man synes med fullkomlig

0fvertygei.se hafva antagit denna sats am ögonens oom^

bytta läge hos flera andra arter , vid deras bestämmande,

som säker, torde man icke origiigt leinna ocksä vära hö-

ger och venster- ögda Sandflundror hvar sin särskiha plats

bland deras Slägtes- arter, ehuru betydande Gronovii in-

kast ir.ä ans es om det mindre tiilförlitliga i kännemärket

feämtadt fran ögonens läge. — Att för öi'rigt denna oiik-

het icke beror af könens ätskillnad, är sä mycket säkrare,

som bäde hanar och honor Finnas af begge arterne.

Bäde Norrsjön och Östersjön är Sandflundrans hem-

vist , men den begifver sig ocksä tidtals säsom om vären

tili stränderna och tili mynningarne af floder. Sä sker

det gemenligen vid kusterna af England och kring Öster-

sjon, der den tili ex. vid Pommern och Kurland fiskas

under heia Sommaren. WestfriesJändarne bruka ocksä att

plantera den i dam mar, hvilket är sä mycket lättare som
de» är següfvad och trifves väl i sött vatten. Willwghbf
pästär, att den som fäs i ßoderne, är lösare i köttet , och
blekare tri! färgen, hvars inbillade Jikhet med Gräsparfvens,

gifvit upphof hos nägra författare tili eft eget binamn ät

fisken (Passer fluviatilis). Omkring Midsornrnaren är den
utan tvifvel fetast; likväl beror godheten mycket af hafs-

trakten och tiligäng pä näringsämnen. Fiundror af detta

siag som fängas i nejden af Memel , anses för de bästa i

Östersjön. I allmanbet förtäras de sä väl färska kokta,
som rokta, i hvilken egenskap de ocksä utgöra en vanlig

handeisvara för vära Skärkarlar.

Tab. ~ Fisken tecknad efter naturen. — a. Genom-
^kärningen.
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ACHETA domf.stica. Pä F. Sirhka. Pä Fr. Grülofu

Pä E. Cricket. Pä T. Haus Grille.

Ryggskölden är rundad. Vingarne iängre än.

täckvingarne och ända sig i longa spetsar.

Fötterne äro enkla och Kröppen aildeles slät

och blagrä.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. t. 5, p. 2060. (Gryllus domesticus). — Faua»

Svec. n. 867.— Gl. 5- Ins bct a Ord. 2. Heroiptera. -— ÖL res. 84-— Fabr. sp.

las. (Gl. 2. Ulonata). — De Geer Mem. 3. p. 509. T. 24. jP«.arj<?/. Inj. Bei.

2. s. 70. t- 12.

D en Hock bland Insekterne som v. Linne kailade He-

miptera eller Skinnbaggar, har af Fabricius, vär tids stora

Entomolog, blifvit beqvämligen delad efter murin ens natur

i tvenne naturliga familjer (Ulonata och Ryngota), af hvil-

ka den förre, utmärkt genom 4 munspröt, och käftarne

betäckte af en hvälfd flik (maxilla galeata), är genast ät-

skild frän den sednares snyte och dess med Jeder försedda

balja. Äfvensä det slägte (Acheta), hvartill vi räkna Syr-

sorna , innefattades fordom i ett gemensamt för mänga
(Gryllus), men hvilkas olika förhällanden i deras frätred-

skap billigar den fördelning i flera slagter, hvilken samti-

dens naturforskare antagit; en fördelning som det synes

den uräldrigaste, och som nu efter tusentals är af mera
yettenskaplig grund liksom vunnit fasla.

Syrsorna, i allmänhet sä benämda, ätskiljas säledes

väsendtligen frän deras närmaste slägtingar genom trädlika

tnunsprot, i speisen klufna käftar , Jyrdelt läpp och taget»

fina antenner,

Af det antal hithörande arter, som finnes pä särskilta

trakter af jordrymden och som hittills blifvit bekante, äro
tvenne Nordens egendom : värt vaniiga Hyreskräk och
MullvadsSyrsan.

Det förra, eller HusSyrsan, lika känd inom kretsen af

palatsets murar som i den läga kojan, framfödes af helt
smä aflänga hvitgula egg, flera stäende perpendikulärfc tili-

hopa i de hälor, hvilka den bördiga modren valt att hysa
dem. Efter ea vecka eller nägot mer, allt 50m värme
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gynnar kläckningen, büfva uMgarne synlige, hvilka, i bor-
jan föga märkbare

, vid sltitet af förstä veckan knappt öf-
verträffa de minsta flngor. Nu ombyta de hu den för för-
sta gangen, och innan detta sker ä nyo, röja de redan sin
skapnad, ehuru ännu knappt tre linier i Jangden. Dubbek
mer utvuxne bli de gulbruna, och man ser tydliga ämnen
tili täckvingarne och könens äiskillnad; och nu ombytes
huden den tredje gangen. Snart blifva alla delar synba-
rare, vingskalen utvexa, bakdelen fär vid lederna sina dunk-
lare fiäckar pä den gulaktiga bottnen, och da omsider Syr-
san upphunnit en älder af sex veckor, ömsar hon huden
för 4ide och sista gangen, och visar sigsedan, utan nägon
förvandling i puppa, med vingar inom första halfva timan
Btvecklade, och i den fullbordade gestalt som strax skaJl

oratalas. Efter alla ombyien synas desse nyklädde, en
kort stund aüdeles hvita, tills de nvjukare delarne härd-
nat. Under sjelfva ömsningen dölja de sig, inen komrna
snart äter i syne, alltid Jika bcstailsamme, sä väl under
dexma larvälder som efterät, att föda sig,

Den fullkomnade Syrsan är ungefär af 10 liniers Iängd

©ch 2| i diametren der kreppen är vidast. Dess hufvud
är stört och rnndadt och lika bredt som bälen, utan na^ra
prickar som pä gräshopporna , utorn de bruna strimorns

mellan ögonea och ett par vid spröten. Ogonen lysa svar-

ta, och antennerne, ofta längre än kröppen, äro tageiiika^

smäningom elsrnalnande och s ammansalte af de tätaste Je-

der, som göra dem hogst mjuka och böji'iga. Mundelar-

ne med sina spröt, tvenne ä hvardera sidan, inre ocli yt-

tre, urskiljas latt och äga en stor rörlighet. Ryggsköklen

är nästan cylindrisk, rnen plattad mot sidoina. Öfverst

bakom hufvud et gär en brun rand och iängre ned ett par

lläckar och vid kanten en lika färgad rand. Täckvingarne

jigga horisonteh , men vhikeirätt n.edböjde vid sidorna.

De äro en tredjedel kortare än vingarne,, rundade mot
ändan och betäcka tili nägon del hvarandra. Deras färg

ar gräbrun. H-onans äga en sl ätare yta, nätlik för syng la-

set, af fina, längsefter och pä tveren gäende ränder eiler

Herver. Pä Hanens deretnot äro desse upphöjdare, hi£

©ch dit böjde, oredige och ßksom skräflige. Vlom dess

synes ungefär midtpä hvarje skar en rund, gen-omskin Iiga-

re Hack med egen kant amgirven. Att denna olikhet hos

könen icke är utan ändamäi, skall nedauför bevisas. Via-

garoe , längre äa skalen,
; äro tyusa och som en solfjäder
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fcopvikte, men trehörnige när de utbredas, försedda mol

yttre kanten längsefter med en styf nerf och Hera smärre

pä tveren, och det är denna sä väl som sfelfva yttre kan-

ten, hvilken formerar pä begge vingarne, da de gömmas

under täckskalen, de länga raka spetsarne, lika synbare

som de tvenne syllika utskotten vid sidorna af den sista

leden af bälgen, hvars längd de ofta hafva. Ehuru utan

leder äro de, säsom hinnaktige, mycket böjliga, men sy-

nas ej tilläta nägon sjelfvillig rörelse säsom antennerne^

«tan följä blott kroppens, och tillskapa en dubbel stjert

pä Syrsan. Begge könen äro häri lika danade, rnen Hö-

nau har dessutom ett annat redskap utgäende frän bak-

delen, smalt och rakt som en stilet af a:ne forenade haif-

vor som kunna ätskiljas, och göra äfven det efter döden»

Tillhopa äro de ijockare i yttersta ändan, och der i form

af en snedskuren penna, samt utgöra en ränna genorri

hvilken eggen nedföras och läggas. Äfven vid slutet af

bälgen synes en tveröpning, vanligen tillsJuren, hvilken,

da bakdelen klammes pä H-men, öppnad visar ett kon»

kavt brunt fjäll eller skifva, försedd med 2 xörliga uppat

vettande knlfingar, under hviika, so in vid parningen qvar-

hälla honan, en Ilten hvit, uppbläst, trubbig Kropp frara-

tränger, hvars ändamäi icke kan misskannas.

Ben och fötter äro efter heia familjens art; de bak-
resta länga med mäikligen tjocka lär forenade genom ett

rundadt knä med benpiporna, väpnade vid yttre sidan

med 3 rad'er länga syllika uddar och 3 ensamma mot hä-

len, alla rörliga, och den sista fotledcn ändas med 2 krök-
ta naglar eüer klor. Det är med dessa bakben som Syr-
sorna hoppa. De 2 främre fotparen äro som vanligt,

kortare.

Sä länge Syrsan ännn saknar vingar, är hon icke an-
nat an en vandrande puppa, grä tili färgen med brnna
fiäckar och ränder pä bälen, och 2 rader lika punkter
längs efter bälgens leder; men smaningom framskjuta
täckvingarne, hvilka tillvexa allt som Insekten nalkas sitt

fulikomnande.

Syrsans rorelser äro mycket nastiga , da hon framsmy-
ger frän de gömställen dt» hpn inhyst sig, säsom bakom
och under ügnör och spislar, haarest hon iinn^r tilirncklig

yarme iör att triivas; emedaa hon »tan denna mäste förgas,
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Hon är emedlertid vid köksstäder och der en varmare
temperatur underhäiles, säsom i grannskapet af bakugnar,
etit iörhatligt sällskap ; helst hennes frätgirighet lockar hen-
ne jiksom Biattorna att dela födan med husfolket. Det
är ocksä under den mörka tiden af dygnet, da lugnet rä-

der omkring eldstaden, som Syrsan söker att hälia sig

skadeslös för tvänget att fly för ljuset och dagens buller.

Icke mindre ökas oviljan mot henne för det ljud hon rö-

jer gällare an mänga af sina fränder, ett slags sang, säkert

den minst behagliga af all kammarmusik.

Denna talang, som mot infallande nederbörd sär-

deles öfvas, är likväl i synnerhet hanarne förbehällen.

Deras täckvingar äro enligt det förut anförda, med skar-

pare nerver och mer upphöjda kroklinier försedda , och

dessa öka tvifvelsutan ljudet, som ästadkommes genoin den
hastiga gnidningen af vingarne, hvilka för den orsaken sä

upplyftas, att de göra en hvass Vinkel mot kroppen och

gnidas medelst en horisontel och qvick rörelse mot hvar-

annan. Kanske bidrager äfven den genomskinligare run-

da Hacken att Jiksom en resonansbotten höja tönerne *),

hvilka, ehuru föga angenäma för värdfolket, säkert äro

det mer för den parningslystna honan, som deraf lockad

tili motte-, uppsöker sängaren, ät hvilken hon genom vid-

rÖrandet med sina länga antenner ger sin närvaro tiilkän-

na, och denne, hastigt stadnande, med utsträckt och rör-

ligt hufvud och Jiksom med ett mildare ljud helsar hen-

ne, da hon, efter sitt slägtes sedvana, uppstiger pä älska-

rens rygg som hon omfattar, hvarunder parningen förrät-

tas. Flere dagar ä rad förnyas dessa möten, tills tiden

kommer da hon pä beqvämt stalle söker att med tillhjelp

af den omtalta eggläggaren afbörda sig det lifvade ämnet

tili sin afkomma. Förmodligen sker detta alla ärstider,

helst man alltid trälfar mer och mindre utvuxne uti hyart

sarahälie af Syrsor.

Att med nagon visshet bestämma huru länge en Syrsa

kan lefva, torde icke lätt kunna afgöras. Rossel tror e-

mediertid att hon blir ärsgammal.

*) Prof. Lichtenstein bar i sin Jntressanta afhancHing (i Transact. of

the Linn. Soc. 4. 51.) om de ögonlika fläckarne pä vingarne af Fa>-

bricü Locustae , beyisat att desse fläckar utmärka Hankönet, inen ger

defci icke deana af oss förmenta bestämmelse»
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Syrsorne alska icke gerna torrföda, uian fielst den fuktiga

sasom köttspad, diskvatten, deg in. m. , och i brist af an-

nat inHnna sig pä väta kiäder och skor. Det pästäs, att

de icke sämjas i sällskap med Blaltor, ehuru äfven lika i

lefnadssättet och sederne,

Syrsornas plats i Naturens hushällning ar dock visser«

ligen icke förgäfves , fastän de plandra vära matförräd

och icke gynna vär hörsei organ. De gamle hade likväl

ett ordspräk, som parade Syrsans Jjud med Grodans qvä-

kande, för att ntmarka de niest oiika föremäl, da de til-

lika gäfvo Syrsorna förtjensten, att soin angenama spet-

män locka tili söran *). Men sä oiika har tycket varit.

Man tilldelade dem äfven samma egenskap som Spanska

flugor, och den, alt bota krämpan som kallades heliga el-

den, Demi genom kiäkens söndergnuggande mellan hän-

dern a **). Kanhända , / vore de slutiigen icke sämre föd-

ämae än de som jemte heia Syrse - och Gräshoppe-famiijen

sattes pä Israeliternes matlista af deras berörnde Lagstifta-

rc t); och än i dag cätas af Araberne, sä väl som det f'or«

dorn skedde af den ropande i öcknen.

Att förekomma besvärligheterne och ofoget af en öf-

verlagsen mängd Syrsor der de inncästlat sig > har man före-

slagit, dels, att genom kokhelt vatten, gjmit eller irspru-

tadt i deras kryphäl, utöda dem; deis att mata dem tili

döds med kulor elier piller af Arsenik, blandad med rif-

ven morot och hvetemjöl. Ett mindre vädligt medel att

fcunna allmant begagnas, torde finnas i mjölk kok id med
rötter af näckblomrn-e-örten. Ändtligen sägas qvistar och
bark af Asp , instuckne i Syrsornas nästen, forma dem att

aflägsna sig.

*) «ob acnfnm moliiter Stridoren! , conciliando soinno a delicatis horal«

mbÖH expetitur.» Aldrovand, de las. p. 444.

**) Plinius
, Scaliger.

t) 3 Mos. Bok. II. v. so, 21. Atta flygancfe krSft med fyra fötter 00h
ä:ne baktill hoppande voro tülatne, men deremot de endast pa 4
gäende, fösbudne. Som likväl knappt nigra Finnas med mindre än
sex, borde förmodfigen alla som icke hoppade, ans^s för en sryggel-
se. Bland de f'örre nämnaj Arbe , Saleam , Hargol och Hagah kvar
med sin art, sasom laglikmä'fig iöda , och desse 4 voro Grjllus, L,0~
custa, Truxalis och Acheta.



^2 VANLIO SYRSA.

Tab. — a. i. En vanlig fullkomnad Syrsa, Hanen. —
2. En Hona. — 3. En mindre larv , alla i nat. storl. —
4. Munnen sedd underifrän, med en del af frät- redskapen.

ß/z. De större munspröten, sittande pä käftarnas bas.

— bb. De smärre d:o vid sidorna af underläppen. — cc.

Käftarne. — dd. Den hvälfda fliken (galea) som betäcker

käften, (den är borttagen pä andra sidan). — ee. Läppen.
— ff. Den delen af halsen som hänger vid bälen. — gg.
Stallet der käkarne sitta och dölja de föregäende partier.

— 5. Eggläggaren. — 6. Hanens fortplantnings-del. — 7.

En af Hanens täckvingar — alla mer ooh mindre förstora-»

de med tillhjeJp af synglaset.
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A C H ETA gryllo - talpa. Jordkräfia. Pä Fr. Tattpe-

GriüoJi, Courtilliere ; pä Eng. Mole- erichet, Fen- cHcket

,

Eve churr ; pä T. Maulwurfs-grille ; pä It. Zuccara.

RyggskÖlden är rundad. Vingarne längre än

räckskalen och an da sig i länga spetsar. Fram-

fötLerne äro utbtedde, lyckte (palmaii) och

fmt ludne.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. r. 5- P- 2059. Faun. Sv. a. 866. (Gryllus

Oryllotalpa.) Gl. 3. Insecta Ord. 2. Hemiptera. — .F«&r. Sp. Ins. (Cl.

2. Ulonata). — Tie Geer Mein. 5. p. 507. — Roesel Ins. bei. 2. p. 89-

j5, — Geojfr. Ins. 1. 387. 1. — Geodart. Belg. 1. 163. — Aldrovand.

Ins. p. 57i. — Bartholin. Act. Haföa. 4. p. 9. — Ephemer. N. G. dec

2. 1. p. i54«

Med kännetecken som bestämma Syrsans slägte , moter

oss äl'ven denne art ibUnd vära inländska, eluiru endast

sedd hos oss pä Skänska slätlbygden , ännu allmännare

känd som skadedjur i Sydligare Europa och Norra Ame-

rikas uppbrukade trakter. Genom sin storlek nästan öfver-

träftande de fiesta af vära skridlan, om vi undantaga kräf-

torna , sä vida ock desse böra föras tili Insekterne, säe«

ker den billigt uppmarksamhet , sä vä! iom det sällsamma

i formen af dess 'emiuar, hvükas betraktande erbjader

oss ett af de bevisen huru undransvärda Ii!; h et er trnifas i-

bland de Jefvande varelscme, ehuru viöt ätskilde pä Na-

tui üngens stora tafla. Ferra utes Imperati , för ärhundra-

den tillbaka märkvärdig forskare af naturens alster, var

den forste som med en kännares blick beundrade Mull-

vads-Syrsan , och med titel af Talpa Insectum först anteck-

nade den, som sedan icke knnnat tindgä tri nogare gransk-

mng af Djur-anatpmen och Fysiologen tili utredandet af

dess historia, hvaraf följande mä ans es det vigtigaste alt

bifogas den afbiid som vi nu iemna.

Utkiäckt af det ungefär Jaelrunda, glänsande och gul-

bruna egg af ett hirskorns storlek, som blifvit lagdt i hög
med Hera hundrade uti ett ander jordytan tillskapadt näste

elier häla, hvaruti de, enligt Roesel Jigga vid pass en mä-
nad oförändrade, visar sig det framdeles jätteiika kräket i

början icke större an en liten myra. Bostäliet, valdt an-

der grästorfven, förser den späda afveln med tidig föda
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af de fina rötter som den affräter, hvarföre ock näster, i

man af behof och koloniens trlltagande i vext och storlek,

snart allt nier utvidgas , deraf de gulrfäde och boritorkan»

de fläckar pä gräsvallen bära tydiigt vir ine. Efter fyra

veckor ömsas för första gangen huden och man upptacker

de ovanliga fötterna. Vid siutet af tredje mänaden, da f'ärgea

är svartgrä och blekgul munder, har den ungä Syrsan vun-

liit 3-4 h^ier i Engden och ombyter sin yta ä nyo. In-

aan vinterns ankörnst, da redan storleken kan jemföras

med en fulikomnad hus-syrsas, sker detta för tredje gan-

gen. Nu bür färgen brunare och mera röd pä undra si-

dan. Sä beskaffad hvilar hon de kalla mänaderne und er

jorden,. i hvilken hon ofta djupt nedgräfvit sig, och loe-

ka& omsider genom värens varme utur sitt hide. Med
fevai dag förstorad ända tili dubbelt mer Im sin slägting,

sker den fjerde hudömsningen i Maj, hvarefter täckvingar-

ae foörja synas. Det är nu som hon i synnerhet .
börjar

Tis* sitt frätlynne der hon framströfvar under de nära än-

garne belägna sädesfäken, intygadt genom broddens bort-

vissnande ofvan de afbitna röiierne. Pä jemn slät mark

ser man jordytan höjas iiksom af Mullvaden. Sälunda dold,

är hon icke blottstälid för nägon fara , och det sä mycket

mindre som sällan nSgon upptackes med an dagen varar.

Yanligt i Juli skiftas huden an en gang eller den 5:te, da

Syrsan bekommer sina vingar och uppnätt det mal af sin

lefhad att hon skall paras, besörja om sin afkomma och för-

svinna. Men betraktom henne nu säsom fuiikomligen ut-

v ecklad.

Yi ha f©rut sagt med von Linn4 , att Mullvads - Syrsan

är bland de största af vära Insekter utom krähoma. I längden

stundom mer än 2 tum, äger kreppen et l liimngers tjbck-

lek. Hufvudet är mot det öfriga Iii et , och kan tili en

dei under Rypgskölden inofagas. Ögonen synas stora

,

bruna och utstäende, och antennerne af haifva kroppcns

i'äogd, tageilike fastän nedtül' tjockare och uigöras af tätt

förenade leder. Mundelarne likna den föregäendes, men
ryggskölden samt de inund er vid bälen inlankad'e fram-

Mtterne äro det mest märkvärdiga. Den lörra liknar kräf-

tans ryggskal, stor och kupig, betäckt med etfe fint brunfe

l'udd, samt fram och baktill kantad , sorn gor den sä myc-

ket styfvare, för att äfven med tfesfS ärgärd lälta det arbe-

te iivartill naturen i synnerhet bestämt framfötterne. Des-

se bestä af tre leder. Den första, förenad: med bröscet

aära hufvudet, är rund' oeh ijpck, med inlänkad tagg-
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lik luden spets framtill; den medlersta platt och bredast,

och den yttersta af egen form, hvilken för ett slags likhet

med Muilvadens framfötter skänkt Syrsan dess namn. Den

liknar en tuppkara eller rättare en utbredd band med nä-

stan Jyckta fingrar , men hvarä tummen utgör en egen led

försedd med 2:ne härjika ntskott i andan. Tatt jemte

sitter en annan tväklufven och trubbig flik inlänkad , och

bäda dessa äro förenade med den plaita skifvan, delad

liksom i 4 trubbiga klor utanpä skinandt,*, svartbruna , och

lnnantiil ludna. Med dessa sallsamma verktyg undanröd-

jes jorden och uppkastas äfven der den är mest samman-

packad, och med en styrka att, som JXcesel sager, krop-

par af 3 markers vigt kunna pä jemn plan bortskjutas.

De näst efter fö ljan.de fptparen ha ingenüng ovanligt
, ej

heller de bakresta, hvilka, ehnru ansenliga säsom hoppr

fötter, Jikväl icke svara mot kroppens storlek, och kunna

derföre som sädane med mindre fördel begagnas. De äro

gemenl. alia rödbruna; och de bakre benpiporna väpnade

innantill och vid ändan med 5-4 rörliga syllika taggar,

samt gista fotleden som vanligt med tvenne klor. Balgen

med sina Jeder eller ringar har en mörkbrun färg, fast

nagot guJrödare nedät sidorna, och liksom den forra de

tvenne lanea syllika utskotten rriot yttersta ändan. Begge

könen äro i detta fall lika, och honan saknar derjemte allde-

les den eggläggare som finnes hos den vanliga Syrsan.

Det är endast af de upphöjdare nerver pä täckvingarne
' som hanen igenkännes, och desse vingar eiler skal äro ic-

ke iängre än haifva bälgen , rund ade, timna och Ijusgra

med litet i gult fallende, samt nerverne mörka. De egent-

Wgü vingarrfe äro stora, af lika form och beskaffenhet som
hos den foregäende, vinkelrätt nedtryckte pä sidcrna,

samt af ßVarandra tili häfften betackte, och formera hop-

slutne tvenne smala tätt förenade nedböjda spetsar, längre

an bälgen. Pä samma sätt och af lika orsak som andra

Syrsors hanar, ger ock derma sitt ljud, men det är mera
skorrande, nästan som kornknarrens, eller som v. Linn

4

yttrar sig, lik t Trädgrodans.

Det blefve för vidlyftigt alt ingä i detalj af de anato-

Kiiska undersökningi r som Muralt , Jacoboeus, Tfeisck 'och

xleycr anställt pä MullvadsSyrsan. Märkvärdigest föra-

kom dem den mage elier mängfälla hos henne, hvari fö-

dan, neu kieinen igenom strupen, ytteriigare sönderdelas

innan den tili rätta magen afiöres. Delta föranlät Murale,
Svammerdam , FrUch tri. fi. alt räkna Insekten ibland de
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idislande djuren. Ehuru denna tanka, jemförd med ©r-

dets egentliga bemärkelse, stundom sederrnera blifvit Vag"

löjligad, hafva likväl f'ortsatta tön, sä väl pä en annan af

samma slägte, som pä Hera insekter af olika fiockar/ be-

traftat verkligheten af ett dylik slags förrättning hos dem *).

Om nägot ovanligt företer sig vid parningen af detta

Insekt-slag, har hittills icke blifvit anmärkt. Den sker e-

medlertid före inträdet af sonimaren, och genast under

bördiga tillständet tillreder honan det näste som skall ba-

vara hennes afiöda. Hon gräfver da en häla af z tums

längd i jorden, en tver band djupt under ytan pä det

sättet, att frän öppningen som tjenar tili in - och utgäng^

löper en kanal, först lodrätt ned och sedan horisontelt tili

sjelfva boet, hvilket befinnes ganska slätt och jemt innari,-

till. Här aflägger den eggstinna modern under fiera da-

gars tid efter hand sin börda af nära Soo egg; och som
hon merendels Hnnes i boet, har man inbiilat sig att hca
iikt fägiarne utkläckte eggen, eller ätminstone , som Gocdan
pästär, vakar öfver dem. Det sista är visst icke orim-

]igt ; men att hon tillskapar nästet af en rörlig jordklimp,

den hon efter eget tycke och luftens beskaffenhet kan upp-

lyfta och nedsänka, är utan verklig grund. Deremot är

säkert, att hennes iifstid inom fä veckor eftsr eggens läg-

gande nalkas sitt slut. Skulle ett djur med sä förtärande

anlag som MullvadsSyrsan, vinna en högre älder, blefv®

vädan sä mycket större, som dess förmäga att föröka sig

är ganska betydlig.

Men hon inskränker icke sin äverkan endast inom

den vidsträcktare odlade marken; trägärdarne blifva stun-

dom äfven hemsökte, der sä väl under som ofvan jord

vexande grönsaker af henne beskattas. I Italien har man
furttut att hon i synnerhet ger frukten af Gurkslägtet före-

trädet **).

*) Födan gar väl icke tillbaka tili munnen som hos de verkligen Id-Js-

Jande, men den undergär en vidare beredning i den första
,
mang-

fällade ttiagen, som är oftast forsedd innantill med fina tänder eller

skifvor. Man har t. ex. räknat hos Acheta campestris 180 4:spetsiga

tänder, och hos Curculio Lapathi 45o par, hvilka sättas i rörelse af

icke mindre än 13500 muskler. Dr. Ramdohr har i Berlinska Nat.

Forsk. Sällsk. Magasin, 1807, a:dra qvart. beskrifvit denna besynnerli-

ga mage pä en Carabus.

•*) Landtfolket kalla henne derföre pa somliga stallen Zuccara af Z»o-

cas , hvarmed gurkor och meloner benämnas, och deraf AldrovanA

tog anledning tili namnet vermis Ckcurbitinus,
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Man bar funnit, att denna Syrsa i synnerket trifves

pä fält gödda med spillning efter hästar, raen att den ef-

ter svin hade metsatt vevkan, och derföre blifvit ansedd

bland medlen att mota hennes framsteg. Troligen är in-

tet kraftigare an det Picesel uppgifvit, att, neml. den ti-

den dä ungarne i Jul. och Aug. finnas i boet tillsammans,

och detta Jätt upptäckes af det visnade graset, genom ett

spadtag öppna hälet, och med sjudande vatten skälla he-

ia bolaget, hvilken förrättning förnyad imder loppet af etE

par är, skulle ansenligen minska antalet pä samma trakt.;

Tab. i. — en utvuxen MullvadsSyrsa i naturlig sto»

lek (hvilken dock stundöm torde öfverträfTas), — a. en
yngre under larväidren. — 3. en af framfötternji med all$

3 lederne myeket förstorad.
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ÄTLIG SJÖBORRE.
ECHINUS esculentus. Borrs. Pä F. Meriomena. Pä.

Fr. Oursifi de mer. Pä Holl. Zee-egel.

Kröppen nästan klotük, betackt utom rnedel-

punkten med syllika piggar. Sharpan är

- halfklötformig , delad i 10 renar (ambulacra)

och lika mänga tegar (arese), besatte med roin-

dre upphöjda värtor.

Linn. Syst. Nat. Ed. Grae!. i. 6. p. 5163. Cl. 6. Vermes. Ord. 2. Mol-

'lusca. — Faun. Sv. n. 2116. — Aldrovand. Exsang. p. 4°5-4°9 — Klein

Echinoderm. — Phelsum Br. over de Zee-egeln. — Pennant Zool. Brirt.

4. p. 507. — Cuvier Tabl. Elem. p. 647.

Sä betydande antal af arter som Maneter och Sjöstjernor

an kunna uppnä, öfverträffas de likväl mer an dubbelt

af det slägtets , som i allmänhet tillegnas namnet Sjöbor-

re, hvars plats bland Zoofyterne den systematiske djurkän«*

naren, ledd af tillförene (N:o 4 2 -) förklarade grundsatser,

.finner bestämd bredvid de sistnämde eller sjöst jernornas.

Stört, vidsträckt. och hundradetaiigt tili arter som det

är, utgöres alias gemensamma slägtmärke af en rundacl

hropp , t licht med en stenskorpa, merendeh besatt (under lef-

vande tillständ) med kalkartade rörliga piggar, fästada
medelst egna ledgäugar pä skorpans värtfulla yta. Man*
?ien sitter inlinder och tillskapas af 5 forenade tänder el-

ler skal. Den oändeliga förärideriigheten i former af den
bara skorpan, an mer eller mindre klotrund, an oval an-

da tili platt, jemte öfriga delars förhäüande, erbjada för

öfrigt de undransvärdt mäßgfaldiga specifika ätskillnader,

hvilka föranledt en Klein, Phelsum , Leske och Müller tili

en famüjevis författad uppstallning af Sjöborrarne, men
hviiken vidlyftigheten fötbjuder oss att nu enskilt omorda.

Det är emedlertid den Allmänna Ätiiga Sjöborren,

som egentügen fäster vär uppmär ksamhet säsom vär Fan-
nas tiilhörighet. — AUmän bland arterne i Vesterhafvet,

upptäckes den icke sällan kring Norriges stränder äfven-

som vid dem af vära vestra kuster. — Kröppen är klot-

ük nästan som en rofva, fastän rundare eller mer glob-

formig pä. öfra sidan än pä den imdra, hviiken deremot
synes liksom plattare. Frän öfre medelpunkten eller po-

len utgä 10 ränder, utgörande 5 par, hvilka vid centrum
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stä tätt tilihopa och vidga sig nägot öfver sferoidens runcL

ning. Desse ränder som man kailat Tegar (Areas), äro

besatte med uppliöjda större och mindre värtor, tjenande

tili faste för de piggar som betäcka djurets kropp. Emel-

lan tegarne löpa andre ränder üka med dem, ofta liksom

mer insänkte och fä namn af Ptenar (Ambulacra), hvilkas

yta är för&edd med urgröpta prickar eller fina öppningar

för de melian tegarne i 5 par rader vidfästade eller utgä-

ende blekröda tentakler, med hvilka djuret spelar i vatt~

Bet och fasthäller sig med temmelig sJyrka, samt fram-

skrider lika ät alla sidor. Under detta röras äfven piggar-

ne, fast icke alla pä en gang, men ofverallt nägra utom

medelpunkten, der de synas hvilande. Tentaklerne, li-

ka tusende ihäliga sngrör, försedde med knapp pä främre

ändan liksom sjöstjernans, utsträcka sig ofverallt, ofta

dubbeit längre an de ömsom uppresta och nedfällda pig„

garne, och medelst de ras rö reise tili skiftes, an utskjutne

an äter indragne, befordra det taggiga halfklotets framskri-

dande under den spegelklara ytan. Men i samma ögon-

blick som djuret kommer ur sitt element, synas de icke

mer, fastän piggarnes rörelser fortfara. Möjligtvis hafva

de ock i aiimänhet ondgätt deras uppmärksamhet som af-

bildat djuret, emed an de pä alla figurer saknas , liefst

tecknaren icke betraktat sitt föremäl under vattnets yta.

Pä den piattare undre eilcr nedät vettande delen af

halfklotet sitter munnen i medelpunkten och bestär af 5

lansettlika , inät plana och utät nägot convexa, i 5kant

sittande tänder, hvilka, härda och benaktiga, formera sam-

manslutne en käglelik spefs-, men kunna vidgas och före-

nas efter djurets behag. En köttaktig hinna omger muri-

nen och liksom tiiiskapar käglans bas, hvarä 5 par häl

eller papiller upptäckas, af hvilka en sitter midtemot hvarjo

snellanrum af de nämde tänderne, hvarmed djuret för-

mär, att under munnens rörelser omfatta en knappnäl och

hälla sig med den styrka, att det i vertikal stäilning bär

sin egen tyngd. Näst utomkring den költiga omkretsen af

murinen är en -annan cirkel vid hvilken piggar och ten-

takler börja. Det är att anmärka, att da djuret kommer

pä rygg, tjena de dervarande tentakler,, att likt fötter gö-

ra första bemödandet tili .stäliningens förändrande, dernäst

arbeta de pä sidan och sä smäningom de öfrige tills kull-

byttan sker och munnen kommer i sitt naturliga läge.

Mähända gagna de äfven att varna för en hotande fara.

Kring munnen, der ytan stundom är plan, stundom ko-
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nisk sobi hos somliga arter, Unnas inga tentakler, utan

sträcka de sig nägon gang der tillsammans, sä komma de

aila frän bakre regionerne. Sjelfmant uppsimmar djuret

ofta öfver vattenbrynet med halfva klotet, men tentakler-

ne försvinna ocksä alltid, som sagdt är, pä denna för lüf-

ten blottade del. Piggarne, af kalkaktig natur^ liksom

det skal hvarpä de sitta, likna sylar, som äro randade eil er

strimige, samt vid basen försedde med ett slags hinnaktig

hylsa, 3ik de ledgängar som pä kräftleder tilldanas. De-

nis färg är säkert olika, kanske äfven ombytlig. Ofta fin-

nas de grägröna samt spetsarne biekröda. Slundom är

den röda fargen starkare eller snarare violett, samt all-

männare spridd öfver alla delar. Invertes gär den ora-

taite benmunnen nära npptill midten af djurets kropp,

hvarest frän en cirkelrnnd öpning ett rör, som är kanske

matstrupen, süger upp niot ryggen och böjer sig ater ned«*

ät, och förlorar sig i en purpurfärgad massa som finnes

pä bottnen eller kring djurets mun. Öfver denna och

ryggen närrnare ligger eggstocken, delad i 5 gula rom-

knippen. Ändtligen upptäckes. äfven en annan organ som;

grenande sig, öppnas tili sint vid murinen, och synes be-

slämdt för vattnets cirkulation inorn Kröppen.

I storleken är denna Sjöborre af olika förhällande ,

nemiigen frän en vainöts tili en större roiVas. Vanlige»

finnes den sädan som flguren utvisar. De större uppehäl-

]a sig merendels pä djupet, hvarifrän de genom draggning

kunna upphämtas. Ibland innästla de sig i häliga kiippor,

just sä bögt som vattnet vid ebben plär utfalla; men icke

sällan föras som 1 ige, lösriihe af stormväder frän deras fa-

sten i bottnen eiler vid bergsidorna, af de brusande böi-

jorna tili stranden , der de qvarbiifva, beröfvas sin pigg-

fulla betäckning ultorka och visa omsider biott toma skal,

hviika prydde med sina längselter de symmstriske ränder-

ne sitiande cirkelrunda värtor, äro ofta synvärda föremäl

i samlingar af naturens alster.

Fiera slags Sjöborrar sägas vara ätliga , men i synn er-

bet har denna haft företrädet som födämne. An i dag är

den det för de fattigare vid kusterne af England (Pen-

öiant). Som annat köttigt inmäte saknas pä djuret, är det

endast rommen som kan användas, och Plinius pästod alt

den var bäst vid fullmänad vintertiden. Fordom , säsora

hos Romarne, var denna en favorit-rätt, hviiken tillagades

med äüika, mjöd, persiija och mynta, och bade Cehus ,

Galenus och Dioscorides berömde maten som lättsmält.
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Den utgjorde ett af de första faten vid den bekanta afton-

mältid som gafs af Lentulus , da han invigdes tili Flamen
Martialis eller prest ät Guden Mars. En dylik spis jemte

Östron och Hera slags musslor var icke en ovanlig förrält

pä de förnämares bord. Det är ocksä troiigt att man be-

gagnade flere arter Sjöborrar den tiden. Smä röda, gul-

aktiga ansägos för de bästa och mildaste; hvaremot andre

hvilka funnos t. ex. omkring Joniska Öarne , sades beska

tili smaken, och dem som togos vid Siciliens klippor, til-

lades egenskap att göra löst iif. Man ät derjemte, lik-

som det sker än i Levanten, rommen af Sjöborren allde-

les rä och färsk, och dessutom insaltades den för att län-

gre kunna förvaras.

En sä välkänd matpersedel kande ocksä icke undgä

att upptagas bland läkmedlen. De gamie brukade der-

före Hera tillredningar. Dioscoricles ansäg de brända Ska-

len säsom mycket särrenande. Somlige förfärdigade tand-

puiver af dem; andre trodde samma ämne ypperiigt säsom

härfästande; och Plinius förordnade vin hvari färska Sjö-

borrar blifvit stötte, säsom stenmedel, under det en annan

gaf, förmodligen med än mindre framgäng, samma föreskrift

för bitne af rasande djur. Med ett ord : Sjöborren har varit

för detta, lika använd som bekant i tidernes häfder. Sjö-

folk da de sägo Sjöborrarne nedgräfva sig i sanden, funno

deraf anlednirig att genom Hera ankares fällande fördubbla

sin säkerhel mot den annalkande stormen ccHvassare än en

Sjöborre» var ett ordspräk som användes vid liknelsen af en

vresig, ohöHig menniska ; men ännu märkljgare symbol var

djuret hos Romarne, neml. af ett domsluts stränghet : De
hade koppar- eller lerkärl, af Sjöborrens skapnad och be-

nämde Echini , hvaruti sä väl vittnesmälen som domarna

samlades, hvilka sedermera künde af ingen utan larhäga

för Lagens hämd förändras, lika litet som, utan handens

särande, ätertagas ur den taggiga skälen.

Tab. A. föreställer Sjöborren fullkomlig med tentakler

och piggar, tecknad efter nat. i Göteborgs skären. — i.

sjelfva munnen särskilt. — 2. en tentakel. — 3. en pigg,

begge nägot förstorade. — B. skorpan eller skalet, med
sina tegar, renar och yärtor.

\
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VAPiG.
CANIS Lupus. Ülf. Gräben. Kuse. Pä F. Susi. Pä

Fr. Loup. Pä E. Wolf. Pä T. Wolf. Pä Itah Lupo.

Pä Sp. Lobo. Pä R. W>M.

Ögonöppningen är snedt sittande. Svansen är

krokig, med spetsen nedät vänd.

^ Syst. Nat. ed. Grael. I. I. p. 7°- Cl. i. — Mammalta Ord. 5.

Ferae — Faun. Sv. p. 6. — Retz. Faun. Sv. p. i4- — Thunb, beskrifn.

pl Sv. djur s. 5- — Penn. Arct. Zoo), i. p. 38- — Ejusd. Britt. Zool. r.

75. 5. -- J?»jf. Hist. N. VII. p. 3g. — Schreb. Säugthiere 3- P- 346. t. 88«

— Orphol. Jägerschul, s. 118. — Tanz. Diana, f. 5o. —- Ström. Söndm.

s . 39 i. — Pontoppid. Naturl. Norw. 2. — Kahns Res. 2. s. 587»

Hillerströtns Vestraanl. Björn- o. Vargfänge. Ups. ij5q. ~ SrerigßS Lag

Byggn. B. a3. kaP .

^

Om Vargen icke äger alldeles de listiga anlag, som all-

tid gjort Räfven ryktbar, sä har han blifvit det ej mindre

genom en glupskhet som utmärker honom bland vära sä

kailade Vilddjnr. Begge arter af Hundslägtet i allmänhet

tagit, närma de sig sä mycket tili den som Naturen be-

stämde tili vär följeslagare, att det äfven gifvits Författare

som tvekat om deras specifika ätskillnad frän hvarandra.

Icke benägne att bifalla sädana gisMiingar, elier att upp-

repa nägra skäl för dem, anse vi dessa djur-arter i natu-

ren fullkomligt skiijaktige, ehuru Zoologen saknar nog tyd-

liga termer att urmarka gränserna dem emellan«

Vargen tillhör icke endast den verldsdel vi hebo , utaa

ar äfven gemensam för Asien och Afrika , och , enligt Kahns
intyg, finnes han ocksä i Norra Amerika. Bade i gestalt

och storlek liknsr han närmast Färhunden, men ar vanli-

ligen större, 7 qvarter läng och 5 i höjden. Bakre delen

af hufvudet är mycket tjockt, besatt vid sidorna med star-

ka mus kl er , och löper frän ögonen spetsigt utföre liksom

pä Räfven. Pannen är bred och öppningen af ögonlocken

gär snedare än pä hunden, hvilket ger Vargen ett lomskt

utseende. Ögonen äro deremot smä och bruna, och lys«

i mörkret. De korta och spetsiga öronen stä rätt upp r

och inom gepet, klufvit ända upp mot öronen, visa sig de
i käftarne sittande 6 framtänder, 2 stora nägot utät böjde

betar och 6—j flsraddade oxlar *) ä ömse sidor, samt en
lang och straf tunga. Halsen är medelmättigt läng, och

*} I nedra kälten äro j y \ den öfre 6 oxeltäudes ä öm$e sidor.
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Hiycket stark. *) Sädana äro äfven benen; i synnerhet vitt-

na fötterne ora djurets styrka, och likasä de raka och
trubbiga klor, hvarmed de äro väpnade.

Heia kroppen betäckes med ett tjcckhärigt skinn. Pä
undre delen samt Iänderna äro hären längre, raen särdeles

vid halsen, der de stä i höjden uppreste. Den 3 qvarters
Jänga svansen är merendels lurfvig och bares antingen rak
nedliängande, elJer dess ända indragen emeilan benen,
hvilket sednare mest sker da Vargen är rädd eller tror

sig mindre säker.

Emeilan könen finner man blott den olikhet, att huf-

vudet pä honan är mindre tjuckt och jemnare spetsadt

mot nosen; svansen nägot korthärigare och kroppen mer-
endels klenare.

Skinnets färg är hvad man kaliar varg grä eller dun-

kelt räfröd, med nägot svart blandad, särdeies längs efter

ryggen, i pannan och ora nosen, Öfvertappen hvitakrig,

utöronen och nacken svartbruna, men strupen deremot

tiilika med sidorna af kroppen hvitgrä. Pä halsen ock

bröstet äter äro hären mörkbrunare än under buken och

pä frambenen, hvarä en hvit strimma löper pä inre sidan

©ch en svart pä den yttre, ända ned tili fotens början.

Färgen är dock ofta ombytlig efter ärstiden. Om sora-

maren blifva hären ijusare, unot vintern mörkna de; lik-

väl har man äfven da sett alldeles hvita Vargar, säsom i

de kallaste trakter mot Norden, och andre hos hvüka de

mörkare färgerna gifvit dem utseende af svarta, eller sä-

dane de i Norra Amerika skola förekomma.

Länder, i hvilka stora och öde skogar Finnas, hafva i

synnerhet lemnat fristad ät detta odjur, i män efter den

Hier eller mindre stränga räfst dessa länders inbyggare sett

sig nödgade ait Jjälla, tili hämmande af de ofta förödande

illbragder som ett förökadt antal af Vargar alkid ästadkom-

ina. Liksom Hundarne äga de en stor afiingsförmäga. De-

ras löptid infalier i Jan. och Febr. mänader, och stundom

tidigare under rnilda vintrar. Honan är knappt mer

än i 14 dagar brunstig, hanen äter kan föija Hundens

exempel aiia ärstider. Parningen sker ocksä pä Hundens

sätt* hvarvid rivalerne oense, icke sällange hvarandra bane-

sär. Ssdan honan gätt drägtig i 9 — 10 veckor söker hon
en

*) Bet är ocksä 2 kroppens främre clel , som Vargen har sin mfsra

styrka. B«,kre deien är deremot svag., sä att blott ett enda käppslag

»i'ver ryggea
, *r uog tili iians bane.
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en ensam och öde plats i nagon mot solsidan beläge«

häla, t. ex. förut bebodd af Rai' eller Grä fsvin, och utvid-

gar den efter sin beqvämlighet, eiier gräfver en passande

nnder ihäliga träds rötter. Här valpar hon, första gangen

(redan i andra äret) 2-3 ungar, och skall ärligen öka detta

antal med en mer ända tili g:de äret, och sedan i sararaa

ordning aftaga. Ungarne äro de första 9 dygnen blinda,

och däggas af modern i nära 2 inänader. Händeisevis tag«

ne i boet under de första dagarne , kan en Tik som nyss

valpat, lätt bii deras amma, och pä det sättet uppfödde,

röja de Ingen vildnet. Tami som Huridar, vis9 de sig lär-

aktige och skälla likt dem, blott hesiieten förräder arten»

Men efter ett halft ärs föriopp ger merendeis den skenbara

fromheten vika för det naturliga Jynnet. De börja nu att

aufalia Hönsen och sedan andra smä djnr. Barn äro icke

eller säkra för dem, och försigligfieten bjuder att de icke

längre lemnas pä fri fot. Uppfostrade äter i öderaarken

af Varghonan som, eljcst rädd och iattskramd, vägar na
allt för sin afföda, väna de sig tidigt tili deras födkrok.

Det af foräidrarne uppsnappade vilibräd släpas tili nästet,

och snart iara ungarne sjelfve att jaga i neiden af det-

samma , mest i modrens sällskap under första" äret , hvar*
efter äfven deras parnings-lystnad sprider dem tili afiägs-

nare orter , der förödelsen gär i deras spar.

Tu, bögst tre är gamma!, har Vargen uppnätt sin

rätta storlek, och tilltar sedan i styrka; en gaminal Varg
kailas ock derföre stark. Man har exempel att en säda«
vagt nära 5 Iispund. 3-4 lispund är den vanliga vigten.

Troligen kan Vargen vinna högre älder än en Hund,
20-00 är. Detta kan dock icke med fullkomlig säkerhet

bestärnmas , helst säüan nägon lär pä nalurligt sätt aflida,

och när det sker, sä saknas ändä födeise-bevis hos den
döda.

De sä kaflade Högdjuren: Hjortar, Elgar och Rädjur,

äro Vargens förnämsta rof. Da större tryta,gärhan äfven

pä smärre vilibräd, säsom Harar , Storfägel m» m. Som Vars

gen har skarp syn och hörsei och icke mindre fin lukt^

stäiler han sin gäng alltid emot vinden, da han lätt b&-

dömmer afständet frän de föremäl han söker, de mä va-

ra pä ilykten stadde elier hvüande. Han griper ailtid dju-

ret vid strupen, och sä mycket han förmär bära, släpar

han med sig pä säker oi*l
;

ty vaniigen har han vissa hvil-

ställen, stundom ontbytliga, särdeles dä Qere sälia sig tili*
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hopa, men hvilka, när de rifvit nägot större djur , dela

genast pä stallet vinsten sig emellan. Uppspana de ett Rä-
djur, skingra de sig för att hinna i dess vag, och när en
af dem fällt det, hasta de öfriga tili gästabudet, hvilket

ocksä nägon ibland betalar tili sina glupska likar med sitt

eget skinn, om densamme, som det säges, blifvit med blö-

den besudlad.

Pä as gär Vargen icke gerna , sä framt det icke är all-

deles färskt. Ar det gammalt , svälter han hellre Hera dygn,

och söker smakligare innan han ludrar, i hvilket fall han

dock icke äter mer, än för att stilla den mesta hungern,

och tili vinnande af krafter att ströfva pä nytt.

Man skulle knappt tro att en Varg vore Hjorten mäk-

tig, men det är han utan tvifvel. Likväl kan en Hjort frälsa

sig ifrän en hei trupp sädana fiender, om han blott hin-

ner vatten, sä högt som upp under buken. Vargarne, fruk-

tande för hans vapen, hörnen, väga sig icke att simma tili

honom.
Om en Varg ensam fäller ett större djur, gär han nat-

ten derpä tili samma stalle, tills han förtärt allt,sä framt

han icke raärker tecken tili xnenniskor, da han sällan ä-

terkommer»

Antingen Vargarne ha nattetiden ertappat nägot eller

intet pä den trakt de göra deras ströftäg, trafva de

mot gryningen tili en ailägsen och fredad ort, der de hälla

sig dagen öfver helt stilla, utan att vexla stallet, för att ej

af nägon bemärkas.

Ett annat märkvärdigt prof af den illparighet som Var-

gen förenar med sitt yrke är, att da han t. ex. jagar Ei-

gen, förföljer han honom länge, hvarvid, om is-skorpa fin-

nes pä snön, Eigen särar sina baksenor ofvan klöfvarna.

Nu släpper Vargen honom och lägger sig att hvila. Eigen,

lam och mattad, med Vargen ur sigte, gör äfven detsam-

ms. Efter ett halft dygn tar fienden igen honom pä spa-

ret, dä han uppjagad, för stelnade fötter och senor icke kan

vidare undkomma. Biten i halsen, släpar han sin mördare

länge med sig, men stjelper omsider ; dä det likväl händer,

att han, tili Vargens olycka, blir i fallet liggande ofvanpä.

Pä djur som Vargar falls, upprifva de först magen ,

da lungan, hjertat och de andra inelfvorna genast förtä-

ras. Hufvud och läggar lemnas stundom af gästerne, hvilka

stinna och matte vältra sig omkring qvarlefvorna. Ett helt

Hädjur är en enda mältid för en hungrig Varg.
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Nar en Varg fär nägot annat djur i syne stadnar han

strax, lutar ned hufvudet och ser pä sned, och om han

märker sig vara osedd, lägger han sig ned och srnyger

iig bakom en sten eller buske samt lurar pä den annal-

kande soin af honom da öfverraskas. Elt mindre kreatur,

anda tili storleken af ett fär, skall han kunna bortföra

pä sin rygg, för att afsides uppfräta det Inkommen i ett

färhus eller bland en värnlös hjord, mördar han sä länge

nägot lefvande finnes öfrigt, om icke hjelp mellankommer.

Om mycken snö fallit vintertiden, kölden är sträng

eller stärkt urväder inträffar, äro Varg*r i synnerhet fruk-

tansvärde säsom dä ofta mhungrade för brist af födäm-

nen. De komm« i stora hopar och und er det forfärligaste

tjutande ströfva heia sträckor af landet igenörtt. Brbodda
Ställen pä Landsbygden hemsökas af dem, der de «pp-

Jeta gluggarne pä fähuseä, och grafva hal under syllen i&t

att inkomma, i hviiken handelst intet üf skonas, Band*

hundarne bli -medlertid ofta de första affren* Och säras

händelsevis nägon i hopen, far han gemenligen ocksä

skänka üfvet ät sitt utsvuhna sällskap.

Det är i fall af yitersta hunger som Vargen sages an-

gripa menniskor. Man har anm"rkt, att sädane personer

i synnerhet iöpafara, hvükas utdunstning är starkluktande

säsora af hvidök. Och när en Vaf*g fält en gäng smaken

pä dyiikt, sä blir han liksom rasande och dubbelt för-

skräcklig för den trakt han ofredar. Berättelserne hvilka

tid elter annan Iniupi t om Vargars förödelser i Södra
Frankrike, ha rysligt btkräftat det.

När köttföda tryter, söker Vargen en nödlvjelp i mossa,

trädknoppar, iera , ben, ja tili häiften garfvadt Jäder, hvavä

m*n sett kalken ännu vidhänga. Hans stora frätgirighet

,

särdeles när bättre föda vankar nödgar honom dock ofta

att befria sig frän öfverflödet, och finner i gräs-ätande elt

lika verksamt kräkmedel som Hundarne.

Om icke Vargen är desto mer whungrad, skrämes hnn
Jätt af buller, i synnerhet genom Jjudet af trummor och

blas- instrnmenter säsom vallhorn m. m. Är han matt, sä

flyr han äfven vid äsynen af ett barn och minsta sorl för-

färar honom. Men närings behofvet gor honom djerf, listig

och tilltagsen, och den rädda Vargen fär alla egenskaper

af det vildaste djur, och skyr för ingen fara, dä han ser

en möjlighet att kunna upplyila de kiaf som pläga honom.

Vargens spar är sä stört som efter den störst* Hund^



So VAKG.

men skiljes likväl säsom mera längt an bredt, och att de

medlersta tärna stä iängre framät och tätare tiiisammans.

Pä Vargen äro fotlofvarne större, bredare och iängre

fräa tärna.

Da flere Vargar följas ät öfver ett fält betäckt med
djup snö y trafva de i ett och sarama spar, liksom blott

en eiida gjort detsamma. Men komma de ut pä en stor

väg, sä iöpa de merendels atskilde frän hvarandra.

Stora jagter hafva blifvit aiiestädes anställde tili utödan-

de af dessa skade-djur sä väl i Tyskland som i Frankrike

och England. Att detta i det sistnämda Öriket ofta vark

förerall för Regeringens omtanka, vittna mäcga päbud a Ut

sedan K. Edgars tid. Vissa brottmälsböter künde da utgoras

genom ett visst anlal färska Vargtongor, lemnade af för-

brytaren, och en vanlig ärlig skatt i Wales bestod i 3oo

Varghufvuden. Under K. Alhelstans regering voro Vargar

sä tairike i Yorkshire^ att ett slags varn uppbyggdes vid

Flixton, säsom skyddsort för resande mot Vargar att icke

uppätas af dem. Januari rnänad, da Vargarne mest hrirja-

de, fick namn af WolJmoniÜL. TVolfshed var ocksä i lorra

tider en lagterm. tillämpad pä den som gjort sig Lagens

skydd och sakerhet för lifvet föriustig, liksom dessa odjor*).

Ända tili i8:de seklet funnos Vargar inom gränserna af St.

Britannien. I Skottland föll den sista 1680, och i Irland

2710, sedan de mycket tidigare blifvit i sjelfva England

mödde.

Troligen voro Vargar fordom sällsynte i Sveriges ne-

dra provinser. Efter förra seklets krigiska upplräden har

likväl ofta deras mängd sä tilitägit, att Jägeribetjeningens

ätgärd blifvit bögst nödvändig. Den allmänna Lagen har

derjemte genom förordnandet om Skallbud, Vargjiäts oc/s

jaglbygs lmlla?ide, Varggärdars och gropars byggande,

samt genom utjäst beloning för hvarje dödadt odjur bidra-

git ätminstone tili forekomrnande af en allmän landsplä-

ga **). Vargen mäste med lod fällas, ty äfven gröfre ha-

gel gär pä Ixtet afständ sällan igenom hans tjocka hud, och

blir han icke rigtigt anskjuten, siickar han sig som hlin-

den och läker sig sjelf. Saxar, svanhalsar och snaror äro

*) Et tunc gerunt capui lypinum , ita quod sine judiciali inquisitione rite

pereant. Bracton.

*") Om flera slags Vargfängen fmnas nöjaktige uppgifter, utom hos an-

dra forfattare, i Hillerströms Disp. om Vestmanlands djurfängen, Zinc-

hens Lex. cecoji.j Chomsls Djaionn. oscq». &«. See,
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mindre säkra medel. Varsam och misstrogen fruktar han

alit, äfven om ett rep släpas framför honom. Giftade la-

der göra ibland mer nytta. Räfkakor som ärp härtill tjen-

Jiga, brukas i Tyskland som en tillsats i ett slags köttkorf-

var öppna i bäda ändarne. I Norrige användes Varglafven

(Liehen Vulpinus L.) säsom giftämne. Det är dock ovisst

om icke det med lafven blandade stötta glas gör den egent-

liga verkam

Kirgiserne skola, enligt Valias v begagna Guidörnen*)

tili Vargens fängande. Pä andra orter brukas dertilf inof-

vade Hundar. De äro likväl icke alla tili sädan jagt pas-

sande, särdeles, som det föregifves , aar Varg och Hund

äro af olika kon. Hunden synes äga en naturlig veder«

vilja för sin siägting. En yngre Hund skälfver vid äsynen

af honom och flyr för blotta lukten. SjellVa Vailhunden

som känner sin styrka, reser hären och arigriper sin ovär*

med häftighet. De mötas icke utan att kämpa tili döden

af nägondera, och segrar Hunden, sä lemnar han sin fi-

ende orörd ät roiiaglarne > eller att uppfrätas af andra

Vargar.

En sä utmärkt afsky ger icke anledning att formoda

parning af dessa djur arter. Men att det händt och en blan-

dad affoda deraf upprunnit, lär icke kunna bestridas. Vet-

tenskapens fäder ha redan berättat sädant och sedna-

re författare ***) intygat detsamma, ehuru stridande mot
de bevis, hvilka Bujf'on med känd vältalighet sökt anföra.

Kanske bor det likväl anses ibland de stundom timade af»

steg Iran den vanliga ordningen i naturen.

Man har ofta gjort försök, hvilka äfven lyckats r att

täma detta obändiga djur. Dä det är ungt och ännu icke

vant vid farniijens roflystnad, läter detta, som ofvanföre ock-

sä sades, lätt verkställa sig. 1 Persien lär man äfven Vargen

dansa \). Sin uppfostran oaktadt, blir han dock sällan pä-

Ktlig gunstling. Exempel gifvas emedlertid, som visa möj»

ligheten att förbyta hans nyckfuila och misstrogna lynne

med hundens tillgifna böjelse för sin husbonde. Följande

är en likasä intressant som sann anekdot hörande tili djn-

rens historia.

•) Falco Chrysaetos L. Pallas Reis. I. i35»

**) Aristoteles, Gesnerus , Porta, Cardanus , Scaligen Den sisinämd©
*äger: «Mista lupo canis est signata voce Lycisca.»

**% Döbeln Jägerpract. I. S. 35.

t) Chardin.
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Pä slottet Ludvigsburg i Würtemberg finnas ett stört
antal skilderier af hästar och hundar, hvilkas skönare For-
mer föranledt deras ägare att lata pensein bevara ininnet
af dem. En svart Varg ses ocksä afmäiad pä stallet.

Han lefde i början af i8:de seklet och tilihörde Her-
tigen. Äfven längt före den tiden var det mycket brukligt
att Förstar och förnäme höllo tama vilidjur för deras nöje.
Man kallade denna Varg Melac , ett namn just da myc-
ket ryktbart, och iänt af en kring nejden af Pfaitas bekant
Fransk fribytare. Melac följde sin höga husbonde öfverallt

och sof bredvid hans sang, samt bevistade tillika det fähtäg
som kallade Hertigen tiil Rhenströmmen. Men da detta vara-

de inpä sena hosten, fann man Vargen en vacker dag äter pä
Ludvigsburg, utanför Hertigens kammardörr, utan att man
künde utforska pä hvad satt han kommit öfver floden. Är
271 1 beledsagade han ocksä sin Herre tili Kejsarkröningea

i Frankfurt, men som det myckna kanonbullret icke be-

hagade honom, stai han sig bort, och anlande äter lyck-

ligt tili sitt vanliga hem, och blef sin ägare trogen sä län-

ge han lefde. Ingen annan künde dock lita pä honom,
Jivilket en Officer erfor ge.nom förlusten af sitt halfva kind-

ben,, utan att ha vetterligen gifvit Vargen orsak tili misa-*

jaöje. En verkiigen trogen Hund är stundom äfvensä

farlig att nalkas, för en främmahde.

Bäst torde vara att icke gora sig säker i sällskap med
de af naturen vilda djuren, ehuru tarne de mä synas vara.

De äro da i ett för dem snarare onaturiigt tillständ, och

kunna, hvad som är värst af allt, ganska lät t bli galna.

I gamla verldens Mytologi och häfder lörekommer

iVargen säsom ett icke mindre heligt än märkvärdigt före-

mal. Egyptierne äyrkade honom för Osyris skull, som

de föregäfvo hafva, under sädan skepnad, uppstigit frän

Plutos rike för att hjelpa Isis under striden med Typhon *).

Funno de Vargen död, sveptes han och med högtidlig-

het jordades af dem. Grekerne gjorde detsamma tili A~
pollos ära, och en Thebaisk Stad benämdes efter den ge-

mensamma dyrkan som gafs ät Solens Gud och djuret **).

Romrarne äter helgade det ät Stridsguden ***). Sjelfva

•) Vultej. Lib. 10.

**) Lycopolitana civitas. Macrobiut..

Vargnamnet har varit temligen. allmänt för flera Gudomligheter. Sä-

ledes finner man Jupiter Lycaeus, Apollo Lycaeus, Fan Lycaeus eller Lu-

percus, Diana Lycsea &c.
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den mänaden som bar hans namn kallades Lupinus *)

;

emüdan Mars ansägs som Far ät de af Varginnan däg-

gade barnen Romulus och Remus, dikten om hvilken blef

Tiberns och stundom Roms egen afbild. Lupercalia voro

der Reiigions-fester, för att bevara minnet af den väigo-

rande amman **), och Lupercal kallades den platsen hva«

rest man firade dem ***). Det Romerska krigsbruket att

bära samma djurbild pä Standaren f), och Heiiogabali och

Macrini m. fl. mynt äro likasä vittnen om den aktning

man byste för den urgamla sagan.

Men tiderne förändras och tankesätten med dem. De
andäktiga begreppen ha büfvit ombytta mot andra, hviika

synas komma naiuren närmare. Moralisten har fucnit en

sinnebild i Vargen för den girige, för Tyrannen, och för

den snäla Prelaten, samt med namn af Lupa utrnärkt

den tygeliöst väliustiga Qvinnan ff), medan Teologen skänkt

det af Lupus ät kättaren, och tili och med ät sin djefvul.

Att man af ett sä kringspridt och allmänt bekant djur

som Vargen , oaktadt dess elaka rykte , sökt hämta

nägon nytta, är väl att förmoda. Forntlden, som ägde sä

mänga besynnerliga läkmedel, iann äfven Heia hos Var-

gen. Lefvem berömdes af Diaskorides och Galenus i Vatten=

sot och Lefversjuka, och af Rhazes som ett kärleks-retan-

de inedel. Istret prisades af Plinius för Ögonkrämpor, och

betarne tili gnidning af tandköttet pä barn plägade för

tänder. Huden beredd och lagd öfver bara magen troddes

befordra digestion, och skinnet ansägs som ett räddnings-

medel för Vaitenskräck , da det bars af den som büfvit

biten af en rasande Hund. Ännu inbiliar sig allmogen i ett

af vära Norra Landskap, att i den upptorkade och pui-

veriserade Varg strupen, infagen i varmt dricka, finna en

säker bot för Hais-svullnad ; och lättrogenheten anser den
färska spillningen, straken pä Boskaps kreatur, som ett q-

*) Ausonius,

•*) De afskaffadej först af Päfven G einsins , flcra sekler efter Roms h§-

dendom.

***) Ovidius. «Ula (Lupa) loco nomen fecit, locus ipse Lupercal.» Fait.

Lib a.

f) Plinius. Lib. 10.

•ff) Lupanaria är ork3a ett nrgammalt Latinskt namn för les Bördel«.

Claudii beiykude K.ejsaximta b-u med uoje tiilnamnet Lycüca.
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felbart amulet det äret raot deras fieilde. Hvad köttet

angär, är det, som Biiffon säger, blott Vargen som üter

gerna Varg.

Skirmet är ändtligen den verkliga fördel som af Var-

gen erliälles. Det var redan ett urgammalt mode af krigare,

att i stallet för hjelm begagna det flädda skinnet af Var-

gens hufvud med vidhängande käftar och tänder *), och

man betäckte icke mindre heia kroppen med den öfriga

huden **). Sädan har ocksä Sarmaternes klädbonad varit,

en passande skydds-drägt mot klimatets stränghet, och

som öfverfört bruket af sädana öfverplagg ända tili

yära tider.

Tabellen föreställer djuret lefvande och efter natu-

ren tecknadt.

•) Propert+Ub. 4- Eleg. i.

**) Virgil AEneid. Lib. /—n.
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GÖK.TYTA.
JYNX To r qu i li. ä. Tyta. Sadgök. Pa Finska Ktienpiika*

Pä Fr. Torcol. Pä E. Wryneck. Pä T. Drehhals , NaC
Cenvinäel, Pä Sp. Torcecuello. Pä It. Collotorto. Pä D.

Giugtyte. Pä JSi. Saagouh, Pä R, Krutiholowa. Pä f.

Krelmglow.

Ar graaktig tili färgen och fläckig, med svarta,

vagiga tverband pä Stjerlpennorna.

Linn. Syst. Nat. Ed Omel. i. 9., p 493. — Fan tu Svec. p. "4- Tab. 1.

Cl. 2. Aves. örd. 2. P/r«. — Amoen. Acad. 4. p. 5o4. — Faun.

Svec. p. 100. Pc??m. Brit. Zool. r. p, 07. — j?«£f. Av. 7. p. 84. Brist,

Av. 4. p. 4- Syti. 1. 2. p. 548 Ind. p 235. — Aristöt, Hisl. Anim,

2. 12. Aldrov. Orn. t. 865. — Schwenk/. Av. Sil es. p. 557«

Da Hökarnes familj , vid första äsynen , rättvisar den

analogi som von Linnes rika sniüe fann emellan dtm och

rofdjuren bland de däggande, sä skänker oss äfven Ska-

tornas mänga rimliga bevis, att i deras lynnt-n upptäcka

ett slags likhet med djurrikets Forst ar (Primates). Se der,

ä ena sidan t. e. Condoren, svingande sig öfver Andes-

ryggens högsta spetsar, nedrusa med äskans lart öfver det

rädjur hans skarpbiick uppspanöt i dälden; — den tiger-

Häckade Harpyen, som i nedfallandet ur iuftens regioner

klyfver sitt tot", — an Fiskörnen, som Iyftar stora Gäddaa
ur det väta djupet, — än den i det öde tornet intiil mid-
natten gömde Ulven , mössens väldiga jägare; — än Var-

fägel , som uppspikar Torndyfveln och Gräshoppan pä
slänbuskens piggar; — ä den andra öfvertygas vi om för-

mägan att härma mennisko rösten hos' Papegojorna, ora

läraktighet hos Korpen och det listiga anläget hos Skatan.

Vid ett mindre vettenskapügt skärskädande torde man kan-
ske anse nägra af de sä kailade skatornas slagten ha stör-

re anspräk tili en piats bland roffäglarne, mcn desse sed-

rwres näbb försedd vid sidorna af öfre kaken med ett

tandiikt ntskotf, erbjuder elt lätt skiljetecken frän de för-

ra, hos hvilka näbben, ryggad och ofvanpä kullrig, allde-

les saknar detta. Äfven fötterne, ehuru stundom stärkt

danade , äga icke dessa krökta klor som vittna om Hökar«

nes bestämmelse. Det förekommer emediertid hos Sha-

lorna en större skiljaktighet i näbb och fötter an hos an-

dra familjer af fägehkaran. Den förra än mer elier min-

dre krökt, än rak, äfven som hos somlige sägkantad eller
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slät kantig eller knölig, tillika med en säilsarnt skapad tun-

ga, ge i förening med de efter deras ekonomi pä sär-

skilt satt form ade fötter, otvifvelaktiga kännemarken för

famiijens talrika slägter. Säledes utmärker sig Tytan med
sin fiästan trinda» speisiga ?uibb , sina uthälkade nahna
näsborrar , si/i trinda, länga , masMika tunga, och sinn

Idifvande fötter. Väl hafva egenskapen af dessa sistnärn-

de äfven som näbbens form fordom gjort henne tili sam-
slägting med Göken; men denne , ehuru nära befryndad

,

visar oss, vid närmare granskning, sin sakra ätskilJnad i be-

skafFenheten af tunga ocii näsborrar , att förtiga äfven det

egna i dess hushällning.

Tytan, eller som hon vanligen kailas Göh-tyla, är af

en äker-lärkas storlek, i längden ungefär 7 tum, och e-

mellan de utbredda vingspetsarne 11, samt i vigten z\ lod.

$äbben, 9 Jinier läng, är spetsig, nästan vigglik , och knappt

märkbart kullrig, samt nasborrarna vid basen smala, af-

iänga, conkava, tätt jemte hvarandra sittande. Tungan

liknar den hos Hackspikarne (Pici), mycket läng, trind

med bruskaküg spets pä ändan, och tili hvars utskjutande

2:ne Riuskler sitta nederst vid sidorna, omfattande iuft-

strupen och gä omkring hufvudet för att fästa sig i pan-

nan. Den gula Iris skönjes genast pä det gräaktiga huf-

vudet, hvilket äfvensom halsen prydes med smala , vägi-

ga, hvita och bruna tverränder. En mörkare linie gär

frän näbben genom ögonen och nägot ned ät halsens si-

dor. En bredare rand löper ocksä frän nacken ntföre ät

xyggen, som är grä och svartfläckig med ljusare blannin-

gar. Bröslet har deremot en blekbrun eller i gult stötan-

de färg med svarta spetsade fläckar, Under buken seg

ljusare ränder i vägor» Yingpennorna äro svartbruna, äf-

ven med ljusare tverstrek, mest synlige da, vingarne ära

sammanslutne. 10 iika stora pernio* tiiihöra stjerten, böj>

liga, rundade i ändarne, grä, och mörkt brunspräckiiga

med 4 breda svarta band pä tveren, utom en mycket kort

©eh knappt märkiig vid sidorna. Ben och fötter äro möifc-

grä med a bakät och lika mänga framät stäende tär, som

hos de med kliffötter försedda fäglar. I ai-lmänhet är ho-

nan blekare och mer grä än hanen. Föröfrigt synes na-

turen i den sköna schatteringen af denna iägelns fjädrar haf-

va ersatt det bristande i glans och lysande färger ^ som

des, tyckes slösat pä mänga andra.
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Tytan är en bland liyttfäglarne , oeh visar sig om vä-

ren pä de orter som äro hennes bemvist under parnings-

tiden, och desse äro icke endast det Nordliga Europa och

Asien, utan äfven Persien och Indien. I vära trakter bä-

dar hennes ankörnst äfven Gökens, hvars täma (Gwas j

gog) hon kallas i Wallis, och hvilket likasä hennes namn

hos oss lär äsyfta. Slägtet synes icke talrikt. Tytan lef-

ver ensam; enstaka träd äro merendels hennes vistelseort.

Blott en liten tid ser man paret ätföljas, men de skiJjas

snart och bortresa ensamma om hosten, pä Jika satt som

de om vären ankommit. I nägon häla af ett murket träd

väljer honan sitt bo, der hon, omgifven af stoftet och

maskmjölet, i början af Maj, värper 6—10 egg, hvita som

elfenben, men sä tunnskaliga atf gulan lyser igenom. Urv

der kläckningstiden födes hon af sin make med myror,

sedermera ocksä ungarnes näringsämne, och desse kusna

knappt bruka vingarne, förräja de lemna »ästet och dfvejfr

ge hvarandra utan saknad.

Pä marken hämtar Tytan 1 synnerhet sin föda, sällan

under barken pä träden, ennru hennes tunga, styfspetsad

lik Hackspikens, tyckes Jofva det. Hon besöker deremot

myrstackarne , hvilkas invänare hon samlar pä detta langt

ulskjutna och klibbiga redskap och sedan förtär, hvarfe>m

granskningen af fägelns inelfvor icke sällan öfvertygat.

Under flygandet utspridas de böjiiga stjertpennorna. Stil-

lasittande hälles kroppen rak pä grenen och nästan bakät

lutad, och som sofvande fäster Tytan sig längs efter träd-

stammen, tili hvilket tärnas ställning bidrager, ehurti hon

likväl icke klifver som Hackspikarne, fastän hennes föüer

likna deras. Man har äfven anmärkt
;

att blindurm sak-

nas hos henne liksom hos dem,

Hennes ljud är lika sä eget som Qokens. Det är et»t

skarpt hvisslande, som skulle sakna allt beh^g, om ej den
entoniga rösten vittnaiie t>m vackra ärstidens annalkande *).

Det är dock knappt en män-id förrän hon tystnar, och

blir ocksä sedan niindre synlig. Men icke mindre an Jä-

tet utmärka henne ock de be^yi-nerligaste vridningar af

halsen, än ät siüorna än bakät^ med hufvudet böjdz mal

*) De garr'a ka1}$de üettd Tjocf riridor. Ntsmnel Jjn.x barledef sig ock-

sä Frau de* Grekiska *
^v^&lv • stridere, Scaliger; Uotwus*

IToc« ittifUj: Alis q$, An\m, 3» v*.
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ryg^en, och ogonen under allt detta tili hälften slutna.
Rörelsen, rnä handa konvulsivisk , sker längsamt och vag-
likt, som de krälande djurens. SkrämsrJ, förundran vitl

asynen af ett nytt föremäl, orsaka den, icke mindre an
bemödandet af figeln att befria sig ur den banden, som
tillfaijigtvis fängat honom *f, Sakert beror detta af en
egen daning och rnä kailas naturligt, ty ungarne, ännu i

boet, visa sarnrria rörelser. — Kanske tjenar ocksä denna
Förmäga att vrida hufvudet ät sidorna, tili uppfyllande af
ett välgörande ändamäl för Tytans varelse, att varna smä»
fäglarne för deras fiender Hökarne, hvilkas närvaro hon
med förnyade ljud genast ger tillkänna.

Men hon äger ännu en märkvärdig vana, den nem-
ligen aft, fängsiad i bur, vända sig midtemot äskädaren,
faojä sig, och ga sakta framät under det hon uppreser ijä-

drarne pa hufvudet och utbreder stjerten; hon drar sig

iikväl hastigt tilibaka, nedfäller tofsen , och med häflighet

hackar bottnen af buren med näbben. Hon upphör icke

heller att mänga ganger förnya dessa löjliga ätbörder, sä

länge man ser pä henne.

Mycket troligt gäfvo dessa sällsamheter hos Tytan ett

slags anledning i de vidskepiigare tidehvaifven, att anse

henne som nägot änderbar! , och i synnerhet säsom verk-

samt kärleksmedei. Poeterne utmärkte älven med nam-
net af henne skönhetens tjusninpskraft, och sjelfva den

passion som deraf uppväckes. Jynx var i Mytologiens häf-

der en Nymf, Echos dotter, genom hvars tjusning Jupiter

brann för Aurora. Men Junos svartsjuka förvandlade hen-

ne ock för besväret i Tyta **). Venus sjeif forde Jynx

som fägel frän Olympen tili Jason, för att lära honom dess

egenskap, och derigenom beveka den härda Medea *).

Stjertpejinorna och bröstbenet tiliegnades i synnerhet den

*) Alicjvando manibus tenui, qvi Collum circnmagebat in aversum, pror-

sum, retrorsum , rnox ocalos claudebat, qvasi obdormiscerei. Schwenk-

feld. Av. Siles. p. 357-

Apparemment, säger Bujfon , on lui,^ a aussi trouve de ranalogie

avec ce tour de tete que se donnent certaines personnes ponr af-

i'ecter un maintiea plus recuelli , & qui de-lä on ete vulgetrement

appeles torcols.

••) Ett poetlskt inFälle att dikta orsaken tili bruket affageln sasom va»-

ligt i blanning af kärleksdrycker.

t) Pindar. Pytk. Od. 4«
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kraft man onskade vinna. Äfven än i dag vid Ganges &-

bräddar, vecklar den kärlekssjuka Mogolern turigan af en

fägel, lik Tytan,, inom bladen af den sjelfrörliga klöf«

vern *), och bereder deraf en talisman, som efter hans

förhoppning bör göra honom lyeklig vid mötet af han$

älskarinna.

Verkftgare nyita pästas kunna göras af Tytan i koket.

Fetare mot sltttet af sommaren skali hennes kött bli väl««

smakligt, och fängas derföre i Aug. mänad sä väl i Frank«.

jike som Italien, och länar ofta namn af Ortolan, en
kramsfägei, vanligt myeket värderad; och fägelfängarne

?

in billnings fülle att köttet smittas med smak af myror.

toortrycka sorgfälligt tnngan pä de nyligen fängade.

Svängheten alt föda Tytan i bur, gör det nästan. o-

Kiöjligt. att lange behäila kenne lefvande. Hon sväiter liie-

rend eis ihyek Med en inassa af bröd och ost blandad «

har det lyckats nägon tid med nngar, men de ha omsider

vägrat denna kost ; äfven myror fann Gesner icke tillräckliga»

Tat). — Fägeln i ttatarlig storlek, tecknad efter nat>

Hufvudet ,särskilt med utdragen tunga.

*) Hedysarum gyrans. Liwn. deu märkvärdigaste af&lla senskiya Texter
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SVART HUGG-ORM.
C OL UBER Prester. Bose. Pä Fr. Dipsade, Fipire

noire. Pä T. Schwänze Otter,

Heia kroppen är svart utan fläckar. Kindkanten

och läpparne äro, hvitspräcklige.

Linns Syst. Nat. ed. Gmel. I. 5. p. 109t. Faun. Sv. p. io£. CL

3. Amphibu. Ord. 2. Serpeutes. — Pcetz. Faun. Sv. p. 295. Laurent.

Syn. p. 99. t. 4- f- 1. p- 188. — Link i fö*£** Magaz. 12. p. 2g5. Beck-

stein. Uebers. von Cepede Ära phib. 5.— ? — Stürmt Deutschi. Faun. 4.

Heft.

om Naturen sparsammare srnyckat en de! af sina al-

ster, bär likväl deras samm ansät tning allestädes fullkornlig.

hetens stämpel, och det fula är stundom icke mindre oe-

undransvärdt an skönheten. En i inbildningen grundad

farhäga har gifvit /Imfibierna i allmänhet obehagiiga till-

maien. Sjelfva uttrycket af formen hos dem är meren-

dels iika utmarkt som rysjigt; äfven da de finnas prydde

med iysande /ärger, forestäiler irsan sig nägot osäkert r

misstänkt och vidrigt i deras rörelser och blickar.

Härtill kommer en viss oangenäm lukt, den sornlige

utdunsta ; den kalla nakna kroppen, det hväsande ijudet,

den ofta tröga och släpände gäagen — alla rimliga orsa-

ker tili aHägsnande frän sädana föremäl, än mindre un-

derligt, när ett hos dem förmodadt gift fullkomrtar den
Tedervilja de fiesta menniskor hysa fördern. Och mä hän-

da , är det äfven en af de visa inräumngarne i Naturen,

en varnande anledning att icke oförsigtigt nalkas den möj«

liga faran.

Bland Hockarne af de med ryggknotor försedda djur,

finner Kaiurforskaren vä! inga läüare skiljemärken an i

den som innefattar Ormarne. — Utan lemmar, liksonp Fi-

skarne, äga de i stallet för dessas gäiar^ verkliga lungor

för andedragten. De sakna emedleitid bröstben och ögor>

lock, hvilka deremot tinnas hos de öfriga, Tid första

anblicken röjes iöga oiikhet i Orinarnes skepnad , raen de-

ras yta visar genast en märkvärdig ätskiünad dem emelian.

Betäckningen af huden är antingen öfverailt iikfonmg, eit-

ler som hos andra, Linder buk och stjert af olika förhäi-

lande, hvilket liksom utstakar inom sjelfva flocken en- na-

turlig gräns, bekräftad genoro äfvensä vigtiga skiljaküglie*
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ter i Organisationen af käkarne. Desse särskilt danade
hos de förre, kunna icke sä vidgas som de sednares

t hvil-

ka, af annan beskaftenhet, ge deras ägare förrnäga, att

svälja kroppar vida större än deras egen, alldeles omöj-
Jigt lör de lörstnämde, som dessutom sakna de andres dubü-
la tandrader^ och de' dem ofta tilhörande, rörhga och i«

liäliga gift-tänder. ßedan vid Historien om den" allmän--
na Hugg-ormen är sä vaJ detta som anatomien af Ormar-
ne i korthet anforde. Vi önska nu, att näst före detaljen
af en annan art, än en gäng fästa uppmäi ksamheten vid
den egenskap, som gör sä mänga af dess Jikar fruktans-
värde.

Gift-tänderne äro, hos de Ormar hviika a'ga dem, lik-

som analog« med Betarne hos de däggnnde djuren,
ä ömse sidor af öfra käken nedtill omgüne med ett

päronformigt giftgömtne och en .längrund körtel, hvarnr
dess flytande innehäll, pressadt -und er hugget, iöper frän

roten af den ihäliga tanden, säsom i en kiuiai , ut genora
dess vid sidan öppna spets. Flere smärre tander upptäc-

kas ocksä hos nägre^ kring basen af den större, hviika,

i handeise af dennas förlust, äro lika vädlige. Det är e-

medlertid genom förstörande af dessa mord-redskap , som
de i Orienten öfverallt sedde gycklare kunna, ätm iristone

tili en viss tid , utan fara handtera de fi uktansvärdaste af

dessa odjar.

Sjelfva gift-vätskan , som en Fontana , Coste m. H. sä

Sioggrant undersökt, visar intet tecken tili syra eiler Af-

kaii, blandar sig lätt med vatten eller sprit, är tili färgen

blekgul eller hviiaktig, säsom flytande nägot klibbig, meri

torkad fär den Jikhet af gult harts, som mörknar med tiden

och blir svärlöstare. Den äger ingen lukt, ingen smik,

om icke liksom nägot fetaktig, ofta utan minsta retelse pi

tungan ; ibland äter sä skarp, att äfven orsaka stelhet

och känslolöshet. I mindre mängd nedsväijd, är följden

deraf ingen. Meli i synnerhet ingjuu-n i blodrören eller

inympad i ett sär , är dess verkan grym, i man efter dess

Ursprung frän olika Orm-slag, äfven elter skiljaktighet i

älder, ärstiden, och i synnerhet hiinmelsstrecket.

JS'ägre ha föreställt sig denna äverkan säsom blott me-

kanisk af tänderna, eller som ett slags retning pä hud och

nerver; men äfven uteri väld bibragt, visar giftet sammi
symtomer. Saiiven är ock lika iitet orsaken som djurets

liiomordentligt beska galla, utan det beror ensamt af den

vätska?
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vätska , sora samlad och dold i de beskrifna gift-säckarne*

modelst sär af hagg-tanden, innres direkte i bJodmassaa-

Man har samlat detta gift fi an lefvande Oimar i

€tt kärl hällit för dem, hvamii de under bitandet i des s

bräddar smäningom uttömt deras forfärliga förräd. Visse

Indianer, älven Tatarerne, bruka an i dag, pä lika satt

som fordom Schyterne, att bestryfca sina piiar med en

blanning af Orm gift och Menniskoblod.

Föi'jderne af ett giftigt Ormstyng äro, som sagdt är,

efter omständigheterna olika. Se h ir emedlertid en teck-

ning af de olyckor, hvilka man anmarkt hafva stundom

blifvit den bitnes fasansvärda lott.

Strjgx efter bettet kännes pä stallet en stickande smär-

ta, nästan iik den efter styngefc af en geting. Delen

svullnar med stark rodnad, laugt öfvertrafiande den min-

dre vidd som saret äger , och hvaromkring möika fläckar

börja visa sig. Värken ökas, ätföljd af krampaktiga

ryckningar, och omkring det särade stallet som nu biir

svartblätt och förlorar känslan, utbredersig svullnaden tili,

andra delar och omsider öfver heia kroppen. En häftig

feber inflnner sig med Hera eller färre af följande svm-

tomer: en törst som ingenting kan tülfredsställa, hicka

hjertklappning, rädsla, gallaktiga kräkningar. ojemn och.

afbrüten puls, lifskrafternas aftynande, slummer, sinnes«

nedslagenhet i bögsta grad och iiksom likgilltighet för

allt; beständig kallsvett, och ofta en gul färg spridd öf-

ver heia kroppen. Omsider förloras sansningen , nt-

brott af yrsel och fänighet inställa sig. Ändtligen upplöses

vätskorna sä, att blöden flyter ur alla öppningar medan lif

-

vet ännu varar; och detta är knappt slutadt förr an svarta

. fläckar öfver heia kroppsytan och en flytande materia fräa sa-

ret, ätföljd af den förfärligaste stank, vittna om en total för-

ruttnelse. Som erfarenheten i alla tider besannat sä olyck-

liga händelser, har ocksä omtankan sökt att uppfinna tjen-

liga räddningsmedel. Hvart och ett land, der invänarne

varit för dessa siags missöden utsatte, har, sä väl sora

kanske hvar tidpunkt , ägt sina raotgift , ehuru icke

Jlägot preservatü är ännu upptäckt mot vädan, men desto

flera förslag, att, sedan olyckan händt, rädda den hon träf-

fat. J Indien, hvars hetare himmels strek ger lif at en
större mängd af dessa fruktansvärda varelser, har man li-

tat pä Ormroten fOphioriza IVIungos) och Ormträdet (Öphi.

oxyloaserpentinum) #och &era lika beromda ämnea ur vext-
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riket. Braminerne betjena sig af ett slags piller, i hvilka

Arsenik är en vigtig beständsdeJ. Araberne ha trott sig

Zinna deras räddning i sjelfva den fienden sorn skadat dem,
medelst förtärande af honom rä med tillsats af saimiak.

Hvitlök är eljest deras allinännaste medel, hvaraf de kros-

sa nägra klyftor mellan tänderna, utsuga derpä säret, och

breda sedari deröfver den med saliven blandade löken.

©et är alltid deras psyller som häruti biträda dem, och

hvilka med tillhjelp af vidskepliga upptäg och under

pladdrandet af nägot stalle ur Koran, utöfva deras otili-

räckliga konst.

Och huru mänga föregifna antidoter för Ormbett ve-

ta icke Norra Amerikas Indianer att omtala. Mer än ett

äalft hundrade medel ur vextriket äro af resande efter

deras sägner antecknade, fastän kunnigare personer hafva

yppat tvifvelsmäl mot säkerheten af deras användande. Vi

lemna dem säledes i deras värde, äfvensom uppgifterna

af fomtidenä Lakare , bland hvilka Celsus och Galenits mä
iär tili namnen anföras. Framför allt annat prisade den

sednare sin Teriak ända tili skyarne.

Utvertes brukade medel, säsom underbindningar, starka

scarifikationer, ingnidande af kaustikt alkali i säret och det-

las brännandemed glödheti jern, hafva, orn de tidigt blifvit

använde, och med invertes passande ämnen förenade, stun-

dom visat önskad verkan. Fontana, som kanhända gjort

de mesta försöken, fann ett utspädt kaustikt alkali, bade

in» och utvertes tillämpadt, af största nytta. Andre ge den

Järska bomoljan ett stört loford, och icke mindre ät Eau
de Luce tili nägra droppar intaget, hvarjemte det ristade

aärefr bor dermed fuktas och förbindas.

Den allmännaste Hugg-ormen i Norden är ColuZffä

Berus, hvars märkvärdigheter redan i början af detta verk

blifvit samlade och anforde. En annan, icke mindre säll-

sam än utmärkt art af samma slägte r är i sin ordning nu

värt Hörern äL

Svana Hugg-ormen träffas i gamla skogar af Rikets

medlersta Provinser, säsom i Smäland , der man känner

kononi under namn af Bosen. Han är likväi mycket sali»

syntare hos oss än C. Berus, kanske mindre sä i Tysk-

land, der han i norra delen (Meklenburg &c.) förekom-

mier, törhända ©ck i Böhme» och Österrike* Men den
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g»fnla titeln Vipern Anglica nigricans *) , som han

länge burit, bör förmodligen uteslntas, emedan han syne£

icke tilihöra det Brittiska omrädet, utan har en mörk ar-

art af C. Berns gifvit anledning tili ett sädant misstag. üm
äterden, som omförmäles vid Oka-Hoden i Ryssland, sä-

som der allmän och mycket giftig, kan säkrare med vär

förenas, mä vidare undersökningar afgöra.

I längden är Svarta Hngg-ormen emellan 20 tum och

en aln; af kolsvart färg öfver heia kroppen, äfvensom of-

anpä hufvudet, som är ovalt, bredare an halsen, och nä-

got platt nedtryckt, belagdt med fjäll, af hvilka de rnot

nosen äro mindre, ett slörre fyrkantigt emellan ögonen_,

och de öfver nacken störst. Sä väl härigenotn som nie-

delst färgen, utmärker han sig frän den allmänna ailea.

Nosen är rundad och trubbig samt misborrarna synbare.

Ögonen, som sitta närmare framät nosen vid sidorna af

kinderna, äro temligen stora, med röd, lysande iris. Gift-

tänderne i öfra käken äro stora och starka, samt tungan, da
hon uträckes, läng och som vanligt tväklufven. Kindkanterne

synas mest hvita . nägot ljusbruna, och den fjälhga ytan un-

der nedra käken, äfvensom ett stycke nedom halsen, hvit

ech svartfläckig. Ryggfjäilen äro ovalt dansettformiga med
märklig knöl ; de pä sidorna deremot nägot större och o-

vala. De sit^a alla iästade pä en svart hud, hvilken ryn-

kad vid Ormens röreher, ger ett skiftande utseende, som
vore den nätlik med Ijusa maskor. ßuksköldarne och
stjertfjällen, hvilka efter v. Linnes beräkning utgöra, de
förre i53, de sednare 3z tili antalet **), ha ett mer
glänsande utseende och liksom svarlbiä mot dem som be-

tack a den ölriga kroppen. Stjerten är ändlligen mycket
kort, eller knappt en ättondedel mot heia längden.

I vära Landsorter äger Bosen elt mycket elakt anseen-
de. Det torde dock hända alt hans färg bidragit det me-

*) Petiver har, i »itt Mus. N. 204 gifvit detta namnet, men som ieke
tillkommer nagon annan an en belt svart artföjändriug af C. Berus,
pä hvilken ocksä de rhombiske fiäckarne längs el'ter kroppen lätt kua-
«a upptäckas, enligt Pennant Britt. Zool. 4. p. 26. La Ceptdes och
Becksteins Synonymer höra sannolikt tili denna, ej tili C. Prester,
sä mycket snarare, som de ansett densamma för Beri ahn, hvilket
bade färg och öfriga kännetecken hos den lätta arten bestrida.

**) Man har nu mera funnir detta beräknande sä osäkert , att specifika
ätskülnadeu af arterne ej kan deraf hämtas. Pä den C. Prester som
Link observerade vid Rostuck, fana han 204 buksküldar och 3j sjert-
Jjäll. Wolf aaraärkte ea annan ätskillnad.
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sta tili den sä aümänna fruktan för lionom. Ännu felas oss

närmare uppgifter om de egenskaper som kunna enskilt

tiilhÖta lionom. Hau pästäs att hväsa stark are än andre be-

kante Üi mar ; tuen huruvida han är af djerxvare natur än

de, sä alt bau anfaller det föreinäl som retat honom , vä-

vi icke med säkerhet anföra. Link tror denna Ormea
vara trog och längsam, och Laurenti, som säkert icke

misstagit sig om arten, berättar att man r Österrikiska län-

derna icke snser den ibland de fariiga, hvüket pästäende

dess bögst misstänkta utseeüde tyckes likväl ogiüa.

Säsom tiilagg vid kurer för Ormsting, kunna Askblad

nppföras pä samma lista. De hafva hos oss blifvit b'epröf-

vade och godkända. T. ex. för en hast, ormbiten i huf-

vudet, hvüket deraf, enligt berättelsen, uppsvälide tili

vid den af en strömmings-f jerding, brukades varma om-

slag med dukar blötte i stärkt alkok pä Askbark och löf

af samma träd. Härigenom botades äkomman inom fä da-

gar. Äfven Malert, pä samma sätt använd, gjorde önskad

verkan pä en annan hast, särad i magen. Da bomolja är

i fräga som räddningsmedel, bor den alltid brukas varm,

Iivarförutfin föga eller ingen nytta är deraf att vänta. (Öd-

mann i Patr. Sällsk. Hush. Jurn. 1787. s. 591.)

Tab. En Svart Hugg-orm i naturlig storlek, efter na-

turon teckaad.
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LUMP-FISK.
CYCLOPTERUS Ldmpus, Sju-Jtygg.. Steubk ..(Haneit)

— Qvabbsu (Hönau), Pä Fr. Lievra. Pä £. Lump -fish,

Seä-OwL Pä T\ See'* hose* Pä Holl. Smttolf. Pä D*

Steenbider. Pä N. Rognkexe. Pä IsL ILrognkehs.

Pä Grönl. Nepisa.

Kroppens sla>n &r försedd med kantiga benak-

fciga knolar i sju rader.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. i. 5- p. ?473. Faun. Svec. p. 114. Cl. 4»

Pisces. Ord. 3. Thoracic!. — Arted. Ges. p. ga. n r. Syo. p. 37. n. 1.

— Faun. Sr. p. 027. — Penn. Britt. Zool. 3, p. 117. fig. — Block

Fisch. Deutschi. 5. s. io3. Ic. t. 90. — Fabr. Fn. Grönl. p. 151. n. 92. —
Pontopp. Norv. 2. s. 266. — Leem. Lappl. s. 322» — Olafseil Reis. r.

s. 5ßS. — H&now. Sehenh. i. s. 58o.

*Vid betraktande af Fisksiagen forete sig icke alltid sS

tjdliga kännemärkea sora hos delta. Dess g rundet
y likt

en sköld , sammcuivexta bukfenor visa genast slägtets äo
skiilnad Iran alla andra bland ßröstfiskarne. Alla dess ar-

ter äga en tjock och kort stam (truncus) utan fjall, etü

trubbißt hufimd , hvars käkar Uro väpnade med smd spet-

siga tander , samt forsedt med en bred och tjock tunga.

GäHocket bestär derjemte af en enda skifva, som ä hvar~

je sida betlicker en gälhinna med 4 strälar.

Derma karakter tillkommer 8 af Naturforskare an-

tecknade fiskarter, hvilka, gömde i Oceanens sköte, träf-

fas dels under de Nordligare Polhöjderne af Europa, A«
sien och Amerika, dels under de Södra bimmeisstreken,
säsom i Indiska hafven. Sjurygg-fisken är likväl nästan den
enda som tillhör vär verldsdel, och som han ocksä när-
mar sig tili vära vestra stränder och stmidom älven dem
som faktas af Östersjöns böljor, intar hau ett rum i Sven-
ska Fauna.

Derma fiskens längd är olika, frän 6 tum tili en als.

Hufvudet är kort och bredt framtill, med vid mun och
tjocka läppar. Käkarne äro anda ned ät svalget besatte
med smä spetsiga tander. Tungan synes tjock, slät och
röriig, och de runda stora ögonen med hvit eiler silfver-

färgad iris, nägot svart och guifjäckig omkring den svarta
pupillen. Framom ögonen, ofvanföre munnen utskjuta de
pipige näsborrarne eller luftrören. Kroppsstammen som
bar en oval form, fastän hastigt ehuru kort afsrnalnande
mot stjertfenan, är ganska bred mot sidorna ock buken,,
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men hopklämd och nästan kollik mot ryggen. Längs ef-

ter stammen, frän hufvudet tili stjerten, lopa, 7 rader knö-

lar, nemiigen en rad pä ryggen och pä hvar sida trenne,

af hvilka*den nedersta ätröljer buken. Knöiarne äro här-

da, strälade och sluta sig i en kort spets. Störst äro de,

som utgöra den Öfversta raden pä ryggen, fästade pä en

utstäende fetfena (pinna adiposa), ernellan hvilken och den
ra'tta ryggfenan 5 eller 5 äi'ven starka knölar sitta i 2 ra-

der tätt tilisammans. Lika mänga räknar man ock i pan-

nan. Ofvanför den knappt synbara, frän det medlersta af

stjerten ända ät ögat rigtade sidolinien, löpa ä ömse sidor,

i början nägot uppät böjde de första knölraderne , äfven

som de sndra i ordningenunder sidolinien , ehuru pä längre

afständ. De främste knöiarne äro störst, utom pä de un-

dersla raderne vid buken, der de äro lika stora. Intet

^isst antal af knölar kan bestärmnas, säsom ofta olika pä
föremälen» Men utom dessa stora ojemnheter är den

svartgrä huden betäckt eller ofverstrodd af en oändelig

mängd smä mörka upphöjningar eller knottror, som göra

den skarp och ojemn. I ryggfenan äro 10 strälar, tili fär-

gen gräaktige, ibland svartfläckige, liksorn sidorna af krop-

pen ; men deremot äro bröstfenornas 20 strälar, och Gump-
lenans 9—10, orangefärgade e-ller rödaktige. Sädan färg

äger ocksä merendels buken pä hanen, hvarifrän det Js»

ländska namnet Rödernage leder sitt upphof *). Honan
äter , alltid större , saknar denna koloriten och kallas

Graasleppa. Strälarne äro liksom klufn-e i ändarne^ och

skjuta litet framom den hinna som förenar dem, hdlket i

synnerhet rnärkes pä stjerlfenan- Framför allt är likväl

mest anmärkningsvärd den hinnaktiga, muskolösa och mjo>

ka rundel, som lik en sköld sitter under bröstet emelian

dess fenor i bukfenornas stalle, med 12 korta^ och frän

lika mänga aflänga och utät spetsade, köttiga värtor gä-

ende strälar. Med en dylik danad kan flsken efter behag

fästa sig sä vid ytan af giatta kroppar, att icke kunna ut-

an väld derifrän siitas. Man har tili och med sett en mot

Kskens storlek ofantlig tyngd sälunda upplyftad **).. Det är

pä hafsbotten, som han ocksä bänger sig fast vid kJippor

och stenar^ ock rot sig eljest qviekt bade upp • och

•) Ibland ar hau ocksä ljus eller grä pä buken f ock benämnes da

Graamage. — Olajsen.

**) Efrer Ilartows Betäkntjig> liölf en 8 tums läng Lump sig fast med en

kraft af 74} skp:ds vigt. Seltenh. der Nat. 1. s. 580..
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mfore, mensimmarsä mycket sämre, helst det alltid sker

pä tveren.

Benen i fiskens kropp äro broskaku'ga och grona. En

kort men mycket vid bukrymd inneslnter en tarmkanal,

hvilken Block fann hos en Lump af 9 tums längd, och

som hei och hallen vägde 6} mark, vara eiFva fot läng,

med mänga krökningar och mot ändan omsider utvidgad .

samt fästad vid kexet (mesenterium) liksoth hos de lyrfo-

tade djuren. Vid dess början är den omgifven med 6

bihang, ej enkla som hos fiskar i allmänhet , ufan grenan-

de sig, och desse äter i andra delar, sä att deras antal

uppgär ända tili 4°? ocn ändä hvar och en af 2—3 tums

storlek. Heia längden utgör ätminstone 6 fot; och lägger

man nu tili den förenämda läftga tarmen , sä synes det lör

den njutna födan bestämda rummet vara 6—7 ganger stör-

re än heia kroppen. Det är, som Bloch säger, ett ovan-

ligt fenomen hos fiskar. Men naturen gjorde det visserli»

gen icke förgäfves. Fisken, ehum rofdjur i sitt slag, är,

som förut sades, dälig simmare. Han blef derföre pä det-

ta sätt organiscrad, att de näringsämnen , som blott spar-

sam t af honom kunna uppsnappas, matte sä mycket längre

qvarhällas i tarmarne^ och tjena honom tili uppehälle.

Lefvern är rund, stor och sitter helt nära magmunnen.
JNjurarne äro äfven stora och hjertat trekamigt utgöres af

en tunn muskulös hud. Simbläsa, som Wülughby nekar

att verklagen Finnas , har iikväl Bloch sett och an-

märkt. I synnerhet föreföllo honorn de 2rne eggstoc-

karne beundransvärde hos samma fisk. De voro 8 tum
länga, 4 tlini breda och en tum tjocka. Rommen vägde en-

sam 2 $ och 1 Jod (nästan •§ af heia fiskens tyngd ) , och

innehöll 207,700 orangegula egg, Jitet större än valmo-

f'rön. Förmodligen voro dock flera redan afgangna, helst

eggpassagen är vid och utstäende, samt rommen myc-
ket lös. Häraf kan lätt slutas tili fiskens bördigbet. I

JUaj mänad leker han, För öirigt uppehäller hau sig iik-

som Qvabborna (Lopliii) pä mindre öppna Ställen i haf-

vet, säsom bakom klippor och höjder, der han görnd och
biträdd af sin medeist elemeniets tillhjelp utmärkt fina hör-
sei förmäga, försätiigt uppassar sädana föremäl af smäfisk

och sjökräk, äfven dem med skal , som böljorna föra i dess

grannskap. Hajar och dyÜka glnpande vareiser hälla ho-

nom deremot sträng räkning för hans loflynne, och man
pästär, au äfven Uttrar och Skäiar äro bland hans värsta
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Remter. De sednare förtära, enligt Permants intyg, en stor

raängd Lumpfisk pä kusten af Sutherland i England. De
uttömda nskskinnen uppflytä der hoptals tili stränderna,

och det är 1 ä tt alt urskilja stallet der skälar halt sadant

gästebad j emedan vaünet af den inblandade tränen är der

vanügen lugnt, liksora man af erfarenheten känner -oljors

egenskap alt still a de upprörda hafsvägorna och jemna dem.

Men Lampen skattar ock betydiigt tili menniskan, Pä

Island f angas han i tnyckenhet och ätes der bade Jarsk

,

torkad och insaltad , och utgör tillika en handelsvara.

Fängsten sker vanligen med nät, särdeles da Lax och Torsk

hr msökas. I Östersjön förekommer han stundom ät den

Pommerska sidän , och tages tillfaliigtvis pä flundre- ocU

slrömmings- garn. Men som han äger ett löst, siemmigt och

osmakligt költ, brukas han säilan som födämne,, utan tili fisk-

bete, niest for heSgfiundror. Man har Jikväl anmärkt, att de

med röda fenor och bukar äro bättre tili smaken an de med

blekare. Isiandarne kalla den insahade Rundemage , hvilken

anlinsen stekt, eller kokad i sur vassla , anses af dem ba-

de brukbar och smaklig. Pä de tili torkning ärnade, af-

skäras hufvud, fenor och den tunnare delen af buken.

Grönländaren, hviiken älskar tranfetman som en kraslighet,

hnner ocksä Lumpen FörträfHig; i synnerhet användes rom-

men, kokad tili gröt. Pä nagra Ställen i England stufvas

hsken som karp, men häiies för sin löshet i ringa värde.

Tab. förestäiler en sädan fisk af mindre storlek; — tili

höger ses ett utkast af honom, sedd underifrän — tili

venster genomskärningen. — Alk tecknadt efter naturen

i Yestra ^kärgärden, af R. o. R. Paltnuruch,
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' KLO-KRYPARE.
GH ELIF ER Cancroidrs. Bok-skorpion. VäFt.Pince.

Pä T. Bücher svorpion,

Munspröten kräftklo-iika , och bälgen egglik

ock plattad.

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel (Phalängium Cancroides). Gl. 5. In-

secta Ord. 7. Aptera. — Faun Svec p.470. (Acarus Cancroides).

—

Clerk»

Spindl. t. 6. f. 10. 1. 2. — Fahne. Entomö). Syst. 2. p. 455. Aldro-

vand Ins. Frisch Ins. 8- p- 2. Svarnmerd. Eibl. Nat. 1. p. 96. — Rossel

Ins. Belust. 3. s. 567, t. 64. — Geojfr'oi Ins. a. p. 61 S. — Latr eilte Gen,

Crnst. Sc Ins. 1. i32.

Detta Ulla djur företer eit märkvärdigt exempel af den

viilrädighet, i hvilken den systematiske Naturforskaren

stundom befunnit sig vid bestämmandet af de skapade

tingen. Ömsom hällit för samslagling af Spinlarne,

Qvalstren och Skorpionerne, eller som en blandning af beg-

ge, torde det dock med mera skäl utgöra-ett eget slägte.

Men lätom oss i korthet betrakta otillräckligheten af de

grunder som man tillförene härvid följt och antagit, Det

ovanliga utseendet af ett, oaktadt, sä Jitet kräk, künde

icke undfalla redan Aristoteles uppmärksamhet *)•, och

Aldrovand och Gesner hafva sekier sedan dervid fästat

äfven deras, och, troligen utan vidare granskning , före-

ställde sig en — liten Skorpion. Svammerdam , änskönt

skarpsyntare, gjorde dock deisamm«, äfvensom anno se*

nare, den förundransvärdt flitige Raesei. Frisch inbülade

sig deremot en blandning af Spinn el tillika, ehuru lika o-

ratt, ej mindre för bristen af detta slägtets talrika ögon,

an för de saknade spinnvärtorna. Von Linn4 giilade icke

heller detta, utan hänförde kräket tili Qvalstren (Äcari),

frän hvilka {med all vördnad för den störe rnästaren) vi

tro, att Klokryparens munspröt och egenskaper visa en

väsendtlig skillnad. Utan tvifvel föranleddes- Fabricius här-

af att träda pä förfädernes sida» Skorpionerne* fingo na
bestämdt en slägting, som väl hade munspröt och ät börder

som de, men saknade för öfrigt all annarr Iikhet äfvensom
den stingande stjerten, ehuru Seba säg densamma i syne.

Qeoffroi hade emedlertid redan förut anlört det tvistiga

*} Bestiola, qu;e in libris similis Scorpioni : creartar Aristot Hist. I. 5.

c. 7. Animalcula generantur in chartis> proxima Scorpioni p Scd
sine cauda per^uam exigua. 1. c. c. 52.
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föremllet under eget siägtmärke och bennmmirg, hvilka

omsider, ivärtid gillade ai' Laireille , vi äfven riu troi* oss

böra amaga. Kio-kryparen utgör säledes ett slägte bland
skaran ai de egentligen vinglösa In sek lerne (Aptera), ui-

märkt genom sitt /v<ä oc/z /cß tänga, kräfthlo-

lika munspröt försedda hxtfvud, sann hropp med 8 jviter

Hei och hallen är den sälinn mer än en linie i King-

den^ och knappt hälften deraf i bredd. Hufvud , brostde-

len och bälgen utgöra ett sfunmanhängande helt. Det
förstnämda är ganska litet, spetsigt af tvenne frarnskjutan-

de käkar, besaite med spridda här; ofvanpä ses , e«

Ijuru endast med tilihjelp af ett väpnadt öga, nära sidör-

na, tvä runda ögon , föga skiljaktiga tili färg©n frän huf-

yudets yta, som synes roörkbrun. Ofvanför käkarne upp-

täckas ännu tvä andre sinä upphöjningar, hviika Svammer-
dam trodde ?

i likhet med dem hos Spinnlame, ocksä för-

fjena nainn af ögon, men äro förmodligen icke det. Ä
ömse sidor af hufvudet utgär

?
fästad under detsamma, en

läng arm, bestäende af fem leder (tvä korta runda, och

tre länga smaia), förseddj i ändan med en knip-klo, lik

Kräftornas, hvaraf den ena eller yttre spetsen är rörlig.

Begge äro dessatom glest beströdde med länga, utstäende

här. Klornas färg, äfvensom den pä armens leder, är nä-

stan rödaktig och lifligare än kroppens. Desse armar
; icke

t gentligen iörenade med munnen, borde knappast förlik-

l\as med munsp röten hos Insekterne, om de ej syntes sä-

som närings-redskap uppfylla deras Ställe, och man ej fua-

ne dem hos Kräftorna analoga. Att kalla dem nntenner

eller ock trefvare, vore mycketsämre. Baien är kort, bre-

dare än hufvudet, rundad och siät, och ger, som vanligt,

fasle ät iyra par fötter, alla sammansatte af fem olika län-

ga leder, och slutas med tvä knappt märkbara klor pä hä-

larae. Fötterne äro blekare tili färgen eller gulbruna

,

samt kortare än bälgen, som är cggformig, nägot ned*

Iryckt, gräbrua och bestar af n segmenter, synbara ge-

izom

9
) Lacke-slägtet (PtialangMsm) synes emedlertic! snarare an Qvahtrens

liilegna sig Klokrypai en , säsom en af sina arter. Von Linne ^jorde

ocksa en sädan förändring i dess sist af honom utgifna Natur-system

(Phalangium Cancroides). Naturen har försett flera af sarama slägte

(Phi eaudatum, reniforme L. och Innatum och Araueoides Fall.)

med armar dler munsprö« af lika besynnerlig skapnad. Men Klo-

JKryparen äger hrarken den ätskilda bä!en (thorax), eller det första

»örliga och utmärkt lauga fotparet m. m., som dessa. I dessa afse-

feWäfiü liknar d«H Qvalstr«», och kr aäledes en länk emellau baila.
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nom bvarderas ljusare yttre kant, och utan tecken tili här

eller annan betäckning.

Sädan är skapnaden. M«Il«n könen skall, enligt Ras-

sel, ingen annan skillnad märkas an storleken; hanen liar

häri nägot företräde för honan. Deras fortplantnings ären-

den äro hittills okända. Honan säges iägga sina egg

klumpvis eller fiera förenade, och hvart ocii ett ai dem ä-

ga perlfärg.

Klokryparen lefver merendefs ensam pä de stallen der

han träfias. I täppta mm, der säilan luft eller Jjus in-

kommer, i lädor eller skäp, eller under garnmal bark los-

sad ifrän träden, och ännn oftare i backet som säl-

lan vidröras, synes han hafva sitt natiüligi hemvist. Det

är här som han, med lynnet af ett rofdjur i sitt sUg, för-

följer eiler försätligt öfverraskar de sma. Tomtekräken (Ter-

rnes eller Hemerobius pulsatorins) vanligen kallade Vägg-

«meder
? och hvilka han med de rörliga mimsprötens klor

uppsnappar. Förmodligen är detta hans enda yrke, utan

au dekaga i de förödelser, som andra smäkräk eller de-

ras iarver or'ta ästadkomma. Oroad i sitt lugn, ger han

sin otälighet tillkänna genom rörelser like Kräftornas och

Skorpionernas, än baklänges gäende, an skridande med
snabbhet ät sidorna, och und r allt detta lyftande klorna

tili sitt försvar liksom dessa. Det är ocksä säkert dessa

sedvanor som fästat de forskandes blickax pä honom, och

oskyldigt tillegnat honom titeln af slägfing med de fmk«
tansvärdare JNatur^alstreia^ Skorpionerne.

Svenska Fauna kan icke uppvisa nägon af det slägtet.

De höra, lyckligtvis, tili mera tempererade ocb varmare

luftstrek. Södra Europa ägsr likval blott en enda art,

men Afrika, Indien och Amerika deremot flera. Den först-

nämde är ibland de mindre, den ladiske äter , nästan af

en Kräftas storlek, bade tili bai och munspröt med deras

tiilhörande klor. Melian bäi och bälg sitta pä undra

sidan tvenne kamlika «tskott f. i Stade. Men det som
i synnerhet utmarker slägtet, är den ledlulia , länga

kantiga stjerten, väpnad i änd??n med en tagg som är

spetsen af den yttersta, hornaktiga ,
knapplika ieden, i

hvilken djuret hyser den giftiga vätska som, vid styng

gjorda med den nämda taggen, utsipprar genom de vid

dess sidor synbara öppningar, ocb i säret i samma ögoü-
blick ingjutes. Vid betraktandet af Skorpionens äs börder

skulle man ock snart tro att han känner sin förmäga. Q*
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fredad i sitt lönnhäl, och blottad, söker han icke alt und-
fly faran, man satter sig tili motvärn medeJst röreiser, ef-

£er sin natur, ät alla sidor med upprest, hotande stjert,

och drar sig först efter vunnen stilihet tillbaka. Fä djur
ha blifvit rysligare ansedde. Krmske har dock fruktan ö-

kat vedervüjan för dem. Likväl kan det icke ne-

kas, att följderne af deras styng stund om bJifva vädli-

ge äfven för lifvet i de varmare klimaten, der retlioheten

hos kropparne är vanligen större, Och iiksom haning är

ett lisande medel för bistyng, har man ocksä i den olja

som iilhfedes af Skorpioner, funnit den bästa bot för de-

ras äverkan. Pä somiiga orter i Italien är intet allnmnna-

re i hvar koja pä landsbygden, än en flaska af sädant in-

mehäll. Möjligtvis torde Born olja ensamt göra tillfyilest.

Bland Läcke-slägtets (Pbalangium) arter, uta^i tvifvel

närmare befryndade med Klo-kryparen, är den sa kallade

tskorpionstSpinneln *) särdeies märkvärdig. Den är mer
än en tum läng, och tili skapnad som en aHang Spinne!.

Munspröten sitta tätt jemte murinen, tjocka, korta och

danade som Kräftklor, ehuru gömde inom de ymniga här

som betäcka dem. Fem par fötter befordra djurets rörel-

ser. Det första uppkommer fran hufvudets sidor, näsf.an

som armar , de öfrige Frän baien, der vid fastet af de bak-

Testa, besynnerligt biMade bihang visa ett slags iikhet med
dem hos Skorpionerna. Heia kroppen är mörkt luden och

mörkgra, men den aflänga bälen ofvanpä slät.

Rysslands sydligare och tili Asien gränsande trakter

hysa denna der öfverallt fruktade inföding. Äfven Skor-

pioner äro icke eller der sälisynte. Lerche anmärkte for>

dorn nnder sina resor i den deien af v er!den, att en dy-

lik, sä kallad Spinnel, lagd tillsammans med en Skorpion,

genast afbet hans tagg, och sedan uppät ägaren. Kling

ßaton Hoden äro sädane Spinnlar i stor mängd , och farügast

i Juni och Juli mänader. De samla sig gerna tili upptän-

«ia eldar, eller söka de blotta Ijusskenet, da de sofvande

äro mest i fara för deras bett, som uppväcker odrägiiga

plägor, yrsel , mällöshet, ccnvuisiviskt skratt ätföJjdt af häf-

fcig feber. Det särade stallet nppsväller med rodna, blir

sedan blätt och svartnar omsider, da patienten dör efter

a— 3 dagar. Teriak, bade invertes och utvertes samt i

*) Phalangium Araneoides. Fall. Spie. Zool, 9. 5. tafr' §. I. 7—.9. Neue
Kord. £ey«r. a. p. 345.
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tid brukad, ar likväl ett säkert räddningsmedel. Taran-

teln, en Verklig Spinnelart, har stundom iänat sitt aarmn

ät denna , och derigenorn an mer ökat sitt vanrykte^ som
dess, kans£e, oskyldigare natur icke forde förtjena.

Hvad shnligen vär Klo-krypare angär, torde man icke

med visshet kunna tillägga honom nägon utmärkt odygd.

EmedJertid, fÖr att fullkomna hans korta iiistoria, hör

icke den (vi förmoda, af trovärdig person uppgifne) be -

rättelsen forbigäs , «att ett sädant kräk nattetid en gang

« befunnits hafva inborrat sitt hufvud i läret päenBonde,
tv hvan fter en bula af en hasselnöts storlek uppkomnrit,

ciätl'öljdt af en förfärlig värk i heia delen.» {Linn. Faun.

S.vec. p. 460.)

Tab. a. Klo-kryparen i naturlig storlek. — b. Den-
samma sedd pä öfre sidan. — c. nedifrän, begge fömo-
rade, — Hufvudet, mycket förstoradt. — e. En klo, rör-

storad. — f. eggen, n. st. — g. Desamraa förstorade r ef-

ter Roesei. *)

*) Figuren»» hos Rassel vis a väl StskilNga ©ükheter, Iahen i färgerna
,

inen tles.se sednare äro säkert höjde öfver det na-turliga lörhällandet.
Man hoppas att de härjemte bü'ogade afbilder skola ersätta hvad som
hiliills i noggranhet bliiyit saknadt*







mh
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VANLIG B1NNIKEMASK.
TAENIA Solium. Pä Finska: Tühmamato. Lapantato. Pä

Fr. Le Solitaire. Pä E. Tape worni. Pä T. Bandwurm.

Kettenwurm* Pä Holl. Lindworm. Pä D. Baand eller

B&ndelorm,

Mii$tä(te£%x halfkloMimdt , atskildr. Snytet trub-

bigt. Halsen frarrtät bredare. Da främre le-

derne mycket korta, och de derefter följande

nästan iyrkantige; de öfrige äro aflange, aüa

trubbige, med skiftevis sittande sidöppningar*

Linn. Syst. Nat. Ed. Gmel. t. 6. p. 3o64- Cl. 6. Ve p.m e s. Ürd. i. In-

testina. — Faun. Sv«c. p. 543. — jimosn Acad. 2. p. 74. Tab. 1. f, 2. —

.

Pallas N. Nord. Beytr. I. 1. p. 46—57- — Ganze Naturg. p. 269—296. —
Werner Brev. exposit. p. 16—49. — Jördens Helminthe!, p 40.— Blochs

Abb a ndl. p. 20—a3. — Rudolphi Eutozoor. hist. 3
?

2. p, 160. — Carlisl*

in Transact. Soc. Lina. 2.

•A^tt Intestinal -Maskarne (Entozoa) bora Intaga sista

rammet i det System som omfattar djuren , svnes de-

ras högst enkla sammansättning medgifva. De utgöra der

förmodligen en egen klass af Djur, befintliga hos andra
lefvande varelser , synliga for det obeväpnade ö'gat; de»

äro utan nerver, men försedda med iure synbara, fast'
an olika danade delar,

I följd af de upptäckter som sednare tiders forsknings-

anda kunnat göra i denna liksom nya verld af de skapade
iingen, erbjuder sig, sä vidt forskningarne äimu framträngt

pä detta skumma fäit , en «nordning bland dem af fem
familjer, pä följande sätt bestämde

:

1. Rurida rnaskar , med en läng, cylindrisk, spänstig och
af fina risigar omgifven kropp.

2. Hulling- maskar. Kröppen äfven trind och spänstig men
bläsiik, och snytet är med hullingar besatt samt kau
indragas.

5. Sag- maskar. Kröppen mjuk, plattad eller rund, med
ett eller flera sughäl.

4. Band-maskar, Hos desse är kroppen pä längden utdra-
gen, mjuk och plattad.

5. Bläs-maskar
, hinnaktige och ibälige; hufvudet försedt

med huliingar^ samt hei och IüxMq i es* ege«, bläs|
inneslutjje.
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Sädan är den bäsia rangordning som Helmintologea

hittiils ftmnit. Anomalier möta äfven honom här, det är

sant, iiksoni i den öfriga naturen; det raenskliga sniilet,

sträfvande tili fullkomlighet, torde dock nägon gärig kun-

na utpläna dem.

Inelfve-kräken, utan nägra lemmar, äga fä yttre de-

Jar> hvilka stundom kunna knappt ätskiljas; mei bos 8 IIa

finnes hufvud, kropp och stjert, utom hvilka hals, porer

och yttre alliogs -redskap hos en del äro mer och mindre

märkbare.

Fargeo är mycket olika hos dem. Ehuru den mjölk-lika

aynes alimännast, förekommer likväl stundom en grä och

svartsktig, äfven blodröd, eller ock af fläckar brokig.

Kroppsrörelserne ske bade med och utan tillhjelp af tydliga

iibrer. I sednare fallet visa Infusions-djaren ett sädant feno-

amen. Kos Intestinal -kräken uppkomtna rörelter sä väl af

sjeifva danmgen som af nägot eget rörelse-urämne, förenadt

med deras beständsdel&r. Muskelfibrerne, stundom rätt

synllge, äro hos olika slagter och arier pä flera sätt an-

ordnade, sä väl efter kroppens och dess delars form, som
nvarjes särskiita bestämmelse, hvarföre ocksä egna Musk-
ler 5 sä kailade för analoglen med dem hos andra djur

,

sro t. ex. Hulling • masfrarnas tillhörighet. I allmänhet äga

Ineifve-raaskarne en sädan mjukhet eiler lös sammansätt-

ning, att de kesie', Üggande blott nägra dagar i vatten,

upplösas; eller förvandlas de tili slem i de djur som icke

snart efter lifsslutet biifva öppnade. Större delen synas be«

stä af en slernväfnad (tela xnucosa), och om fibrer deri

upptäckas , äro desne klenare an de hvilka eljest förekom-

jma i maskier hos djuren. Det finnes dock hos flera 9 äfven

i alla familjerna, vissa härda och Jikasom homaktiga ut-

jkott i form af Jmllingar och taggar, med hvilka kräken

dels fästa sig, deis genora den retning de uppväcka, öka

tilloppet af vätskorna, som tjena dem tili föda. Nerver ha

icke knrinat upptäckas hos dem; emedlertid vittna deras

sjelfkrafda toxeUef, deras retlighet för köld, beska medel,

branda oljor m. m., att nägon känselkraft ingär i deras

sammansätming.

Pä hvad sätt de respirera synes svärt att förklara, dä

de sakna egentliga organer för sädant ändamäl. Kanhända

är det snarare ett absorberande af den syrgas som finnes

i de vätskor, af hvilka de omgifvas; ty utan detta ämne

kan visserligen hvarken lifvets bibehäliande eller delarnas
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daning förmodas. Hvad äter näringsorganema beträEar, ä-

ro de nästan sä skiljaktige som sjelfva slägterne. Man ser

en verklig tarmkanal hos somliga, medan andra äga intet

tecken tili en sädan* Födan upphamtas dels genom muri-

nen, snytet eller sugrören, dels genom hnden, medelst de

kärl som derraed hafva gemenskap. Afskrädet uttömmes

genom en egen öppning bos nägra, troligen snälare inhy-

seskräk. De flesta äter hafva ingen, och njuta säkert mer

assimilerade näringsdelar, hvilka, kanske, snarare absor-

beras, an pä vanligt satt emottagas.

Men icke mindre mängfald företer sig vid bücken pä

Intestinal krakens köndelar, hvilka Jätt upptäckas hos de

första familjerna, der könen äro verkligen ätskiida. I den

tredje och fjerde familjen äro de förenade hos ett och

samsna föremäi, eiler hvarje art tväkönad (androgyna)*

Deremot träflas icke nägot spar tili könskillnad uti den
fernte och, möjligtvis, äro de slägterne asexuele? Ifrän

delarnas olikhet hos de förra har man ocksä slutat tili per-

ningssätten, hvarvid eggstocken hos honan, samt aßodans

utveckiing icke undgätt det forskande ögat. Fostren

komma , hos en del, redan bildade frän modern; hos

andia antaga eggen först efterät den djurform som tiilkom-

mer dem. Efter naturen af sin art uppnär hvar och en,

förr eller senare, sin afmätta vidd, hvilken likväl mindre
sorgfällige granskare inbiliat sig säsom utan gränser. Att

bestämma dessa djurens varaktighet, är fäfängt; emedler-

tid förhäiler sig detta säkert olika, äfven hvad tillvexten

af förlorade delar (reproduktion) angär: en sats, fordom
allmänt, men nu mindre gynnad, helst uppgifterne ännu
sakna bekräftelse.

Mängden af dessa kräk gor det allmänna kringspri-

dändet af dem sannolik; den är icke heller mindre verklig.

^Py, utom det, att vissa trakter äro för en del mer utmäik-

fee, torde det finnas snart sagdt intet slägte ibland de sä

kailade fulikomligare djuren , som icke mäste hysa nägot

eget, sälian gemensamt, slag af dessa deras Invänare, ja

stundom flera, efter den olika vistelse-ort som naturen be-

stämt för dem: i hjernan, lungorna, lefvern, njurarna, ma-
gen, tarmarna, gall- och urinbläsan, muskierna och i sjelf*

va blöden *); med ett ord: det gifves knappt nägot stalle

*) Prof. Rudolphi fann C. ex. i en enda Lom (Colymbus septentrionalis)

«om öppnades, icke mindre än 8 särskilra Masksiägten , och af somlig*

•tor mängd i de iure delarae af %eln$ Kropf ! Hist. Entooz. I. p. 457»
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£ djurkroppen, de härdare delarne, brosk och senor un«
dantagne, der icke en elier annan sädan parasit kan äga
sin skyddsort och boning.

Men hvarifrän taga da Intestinal-maskarne deras upp-
rinnelse? Det har länge varit en irrmening, att de som iiy«

sas af djuren, äfven förekomma pä andra stallen utom dju-

rens kroppar. Man pästod Lefverrnaskar finnas i sjöar,

Einnikemask i leriga källor, och Spolrnaskar i karr. Allt

detta är obevista sägner, vederlagde blott af den sannin-

gen att kräken, ömtälige för minsta köld eller för öppna
lüften, icke utan ldVets snara förlust kunna skiljas ifrän

det varmare näste hvari de inom djarkroppen befunnit sig.

Lika ogrundad är den gissning, att inkomne i kroppen,

de der förvandlas i särskilta former. Detta är en egenskap
tillhörig Insekterna, bvilka mycktt mer samrnansatte var ei-

ser, ha egna tiilbehör för sädant ändamäi, hvilkel dx?ras

larver intyga. Att ändtligen maskeggen, skilda händöise-

vis frän deras starnhäll och kringförde i lüften eller i vat-

ten, skulle äter meddelas andra djur genom födan elier

drycken, och säledes utkläckas, är, ehuru man sä af äl-

der inbillat sig, en äfven sä orimlig hypotes *), Man har

ju redan hos sjelfva fostren, ännu ofödda, funnit rnaskkrä-

ken alideles utveckiade?

Detta förhällande, samt att de aldrig finnas utom djur-

kropparna, i dem bibehällas och förökas, och derjemte

förekomma i aila kroppsdelar, ofta utan att märkas, eller

att tillfoga nägon skada, ger styrka ät den satsen, att de

äro djuren medfodda, och hvarom upptäckten af särskilta

maskarter hos de flesta djurslag, och Intestinalkräkens ali-

deles egna byggnad synes pä öfvertygande satt vittna.

Likväl att füllt förklara, huru dessa kräk fortkomma

ifrän slägte tili slägte, torde vara ett annat tidehvarfs for-

skare förbehällit. Ora upphofvet sökes hos föräldrarne,

kan orsaken mindre tillegnas fadren. Den skulle da härle-

das ifrän sjelfva aHeise- ögonblicket och den lifsgnista som
meddelas bonans egg genom hansäden, hvari maskarnas

grundämnen borde befinna sig. En sädan ide förfaller dock

genast vid ätankan att flera af maskkräken äro viviparer,

och mänge gifvas som hvarken paras eller frambringa egg.

Sökes äter (som allmännare skett) maskämnet hos modern,

*) Lika origtig är den allmantta inbillningen, att lefvande Inteatinal-kräk

fortplantas genom födan, fiskätandt fn< ja. Ingen ßskar tillhörig raasfe

fe änau funjuen Los menaijktn*
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huru obegripligt synes icke, om ett visst mask-fcxak funnits

hos ejislägt i Hera äldrar,dess öfverförande genom sä mänga
mödrar. Eggen af maskarne, hvilka, hvar efter deras art»

kunna fhinas i alia delar af kroppen, mäste da, först ab-

sorberade genom de lymfatiska kärlen, och derifrän in«

komna i venerna , passera lungorna tili puisädrorna , och,

omsider tili lifmodern och eggstockarna ; men rörens slut«

liga finhet au äfven icke lemna utrymme för blodens ku-

lor, sä mänga ganger mindre än de minsta maskegg, gyn-

nar icke heller denna förmodan , lika litet som att de kun-

na föras ifrän lifmodern tili fostret. I lefvern pä ännu m
födda lam har man rödan upptäckt Lefverrnaskar.. Deras

egg borde säledes af fostret rnottagne, och vandrande ge-

nom de nämda rören, medelst portädern äterföras tili

gallgängarna. Detta är likväl lika otroligfc, som att de ge-

nom modersmjölken fortplantas , da, som nyss sades,

man ofta uppdagat maskar hos varelser som ännu icke sett

dagsljuset. Och huru skulle de af en egen sack omgifna

maskkräk, som sakna bade aliingsdelar och egg, kunna

genom modern meddeias?

Att härleda dessa krakens upphof frän en frivillig or-

sak, synes väl gäcka den allmänt antagna satsen: allt lef-

vande af egg. Men fastän de raer sarmnansatte organiske

kropparne äro denna lag underkastade , manne icke de

enklares Organisation künde medgifva ett annat förhällan-

de? Ileproduceras icke organiska delar utan könens sam-

fälta ätgärd? Och ser man icke, huru en sädan nyalstrad

del hos Naiderna kan fränskiljas och med eget iif fort-

sätta sin varelse? Infusionsdjuren, Djurvexterne (och kan-

ske Svamparne) äro icke mindre antagliga bevis häiä, e-

huru dessas natur mä för öfrigt vara ganska olika.

Nästan pä lika sätt torde Inelfve-maskarne först alstras

hos djuren. Vissa hos dem mindre assimilerade beständs*

delar, stridande mot de öfriga, och sasom organiske ät-

skiijelige, erhälla ett eget lif, utan att härtill fordras hvar-

ken jäsning eller förruttnelse som de gamle föregäfvo.

Öfver allt i djurkroppen mä detta hända, fastän oiika, ef-

ter skiljaktigheten i delar och deras ekonomi *). Säledes

tippkomma särskiite maskar i hjernan, lungorna, lefvern^

njurarna, tarmarna m. m. Hos samslägta djur se vi ocksä

en större likhet i maskkräkens skapnad, helst likheter sL

•) Dyntkräket alstras hos svinet under öfverhopad född och hristande 10-

r«lse. Hos vildsTinen finnes det deremot aldri^.



88 BINNIKEMAS K.

stras af lika, De köttfrätande djorens invänare äro bögst

olika deras som lefva af vexter, hvilka bäda, oaktadt ge-

nom klimat vida ätskiide, äga hvar för sig en märkiig öf-

verensstärnmeise i anseende tili maskkräken. Dessa äro der*

före naturens, ej slumpens alster, beroende sannolikt af

lika sä oförändeiliga lagar som de djurslag, hvilka genom
könens förening härkomma.

Intestinalkräken fordra , sä väl som heia kaos af In-

fusionsdjur och sä rnänga andra kf enkel sammansättning

,

deras piats i den bebodda verlden, ej mindre an de af den
konstigaste byggnad. Alia hafva visserligen deras ändamäl
i naturens stora imshäiining , fastän vi kanske icke känna

dem. Att de t. es. genom retning pä djiirens tarmar , der-

igenorn befordra digestionen , är kanske en nog mycket
>5 agad sats. Icke rner bevisad mäste vi anse en annan , att

maskarne förtära de öfverHödiga vätskorna i kroppen. T

förra fallet lär, i sunMt tilJständ, deras ätgärd vara öfver«

flödig, och da deras antai ökaSj skada de ofeibart ; i det

sednare äter är sannolikare, att icke myckel af vätskorna

nppsupes , utan dessa samlas ofta mest der maskarne äro

talrikast. Det är derföre troligare, att Inelfve maskarne ä-

ro djuren sjelfva egentligen tili ingen nytta , utan för «gen
skull danade , att uppfylla det rum som naturen bestämt

för dein; och torde de ofog och mängfaldiga sjukdornar t

hvar'dll man ofta ansett dem som Ursprung och orsaker,

böra tili antatet mycket inskränkas , och gründen sökas,

icke hos dem, man i sjelfva Organisationen af kroppen,

ander hvars astheniska och i synnerhet skrofulösa tiilständ

de i synnerhet förökas och säsom symtom tili flera kräm-

porbibehälla sig, sä länge anläget att hysa dem icke för-

ändras.

Efter dessa hufvud drag af Intestinal-maskarna , äterstät

Tin en specielare teckning af den Va.'rfiga Rinnikemaslien.

De gamle hade om det djur som de kailade den Bre-

da Masken*) , de mest felaktiga begrepp, och den mä an-

1m hafva varit en gäta för deau Det var sälnnda som Hip-

pohrates och Aristoteles ansage de tidtals bortgäende län-

karna af masken, säsom dess egg; och AEn'us och AEgi-

neta trodde det vara den inre huden i tarmarna, som för-

byites i ea lefvande kropp ,
hvilken, beständigt gnagande,

uppväckte känsla af en häftig hunger. Dessa irrmeningar,

med Hera, bevarade tili sednare tider, ökades. med andr&

•) Lumbricus latus, Ety<JV; TrXxrÜc^
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sagor om masken, dess upprinnelse och ovanHga lifslängd.

En del nekade honom msfW'ä, elkr kallade det stj- rtän-

dan. Andre forde honom tili Zocfyterne, medan änivu an-

dre yttrade tvil'velsmäl om masken va? en ensam, eller en

kedja af Hera, helst de mäiKtt rörelser hos hvarje afsön-

drad led; men de Heste, bediPgne af längden, pästodo att

masken var ett djur som vexte ounpbörligt, och hvaraf

blott en enda led qvarbiifven i tarm«rna, ökades med nya.,

sä att ingen gräns förmentes giivas för maskens tilltagande

och älder.

Ett klarsyntare tidhvarfs Helmintologer hafva ändteli-

gen, sä väl genom vunnen närmare bekantskap med det

misskändd djuret, som med ett stört antal form obekanta

och närslägtade arter, bestämt hufvud karakteren af slägtet

Tvenia, säsorn ägande en pä längden utdragen , platt , ned~

trycht (bandförmig) och af ßera leder bestäende luopp,

livarä hufvudet är jorsedt med 4. sugmynmngar. Icke min-

dre an xi 6 arter ha blifvit antecknade, och ibiand dessa

tillliöra ocksä mänga vär Fauna. Vi inskränka oss denna
gang inom historien om den sä kallade Solium , hvars naren

härleder sig fiän forntiden , da man trodde att. masken var

ensam hos den som ägde honom , och man sedermera be-

häHit det säsom blott skiljetecken frän dess inom rnenni-

skokroppen äfven befintliga grannar *). Säsom Svcnsk be-

nämning ha vi antagit det af den Vanliga Binnikemashen,
da han säkert är mycket allmännare än den breda (Tttnia

lata), hvilken mä fordra en egen afhandling.

Pä det föremäl, som afbilden förestäiler, är hufvudet

mycket litet, af ombytlig form, men merendels halfklot-

rundt, baktill jemt eller likasöm utskurit, och mera bredt

än längt. A dess främre sida ses, i stallet För men , 4 all*

deles runda, liksom i fyrkant sittande, trattformiga sug-

mynningar, mer och mindre utstäende, och midtemellan
dem ett slags snyte (rostelium) som kan utskjui.es eller

indragas, och slutar i ändan med en liten papili, lv-dan-

f'ör hvilken en dubbel krans af ganska fina och utät böjda

*) Icke mindre än 12 sarskilta slag Inelfve-maskar tillhöra n enn' kan. Kan-»

ske äro ännu flere
. okände. x. Filarie medinensis , undpr hurlcn. 2. Ha-

mularia compressa ,\ lungrörens körtJor. 5 TV ich o fej. k nlus cav il ! r. r •>
,

4- Ascaris lumbricoides. 5. Ascaris vermieuiaris. 6 Ta?nia lala och
7. Tcenia Solium, i tarmkanalen. 8. Strongy/as Gizas , i njurarna. 9.
Distoma hepaticum, i g -l'blasan. 10. Poly.-roma yirigwcola , i lifmo-
dern. 11 Echinococcus hominis, i hiefnan 12. Cysticercus Cellulosae,

mellan rauskleme.
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huilingar omgifver snytet, men vid dess indragande rakna

och förena sig. Halsen, väl ätskild frän hufvudet, är läng

ra än detsamma, ehuru ändä mycket kort, och vidgar sig

nägot mer emot hufvudet an bakät, jemn, platt och ned-

tryckt. De forste lederne närmare halsen äro afdess bredd,

och nästan lika skrynkor utan märkliga hörn, samt uppta-

ga stimdom Hera qvarters längd af masken. Sedan bli le-

derne smäningom större och fyrkantiga, plattade, Jikväl

baktiil tjockare, och sidkanterne ojemna, än tunnare, au

mera svällda. De sist följande leder bli 2—3 ganger läng-

te än deras bredd, oita nästan paralleiipipediske, rätvink-

lige fram och baktiil, och sidkanterne tili skiftes rundare

och hvassare ; de förre alltid försedde med en öppen pa-

pill. Werner har väl anordnat heia ledraden i 9 afdelnin*

gar, omärkligt öfvergäende den ena i den andra; likväl ä-

ro desse icke beständige i sina angifna former, ty ibland

äro de medlerste lederne kortare och tjockare, äfven af 5

ganger större bredd än längd, och en annan gang de He-

ste länga och smala. Färgen är vanligen hvit, och somlige

pästä att den är det ännu mera hos personer af klenare

natur och krafter.

Ifrän sugmynningarne pä hufvudet gä äfven sä mänga

kanaler nedät halsen, der de, förenade i tvä, löpa nära

brädden af lederna heia kroppens längd igenom, och det

har lyckats att medelst injektion af färgade likörer kun.

na fyila dem, ofta tili betydiig längd. Genom motsva-

rande tverkanaler vid hvar leds nedra kant, forenas de 2

hufvudkanalerne sins emellan , och pä detta sätt föres det

genom sugmynningarne upphämtade födämnet tili alla krop-

pens leder, bvarförutan äfven nägot kan, möjligtvis, genom

dess yta absorheras.

Oberoende af dessa för födans ernäende bestämda sid-

gängar, synas utan svärighet de inom hvar större led tili

fortplantningen tjenande egg-gömmen (ovaria), likasom eu

bred och i Hera enkia sidgrenar delad kanal, hvari verkliga

egg finnas. Ingen egentlig förening märkes emellan denna

och de ofvanför nämda, i den tjockare och svällda kanten

märkligen öppna papillerne, hvarigenom dessa egg mä ut-

släppas Det är snarare troligt, att när dessa blifvit mog-

na, de deraf bördige leder antingen brista, eller alldeles

skiljas ifrän hvarandra , hvilket man ser sä lätt ske, ochaf-

födan pä sädant sätt fortplantas i inelfvorna ;
ty att detta

aker genom egg, derom vitma undc/rsökningarne af Gceze>
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Zeder och Rudolphe De ha ocksä uppdagat embryoner

i dem.

Frän Sid-papiüerne löpa 2:ne af Werner Vorst upp-

tackta rörltka karl, ett större och ett srnaiart;, ända tiü

egg stocken , dock uttn att omedelbart dermed förenas.

Om dessa äro Maskens kön-delar, är vai icke ännu afgjordt;

men det synes ganska rimligt au Binnikemasken är Tvä-

liönad , ocn ett parning kan ske sä väl genöm särskilta

leder pä en och samma mask, som genom 2 ätskilda me-

delst förening sinsernellan af de papiller vi nyss omtalat,

hvartill ocksä djurets förmäga att vrida, knyta och sam-

manralla sig tyckes föranleda.

Mängden af egg som sälunda alstras, är ganska stor,

ehuru det beror utan tvifvel af omuändigheterna huru

mänga qvarblifva och utvecklas. Ju mera fredade och ja

mer passande vätskor de h'nna, desto större kan deras an-

tal biifVa. Enligt Bloch träftas redan fullkomliga egg hos

en Mask som är endast 4 mänader gammal.

Ehuru Binnikemaskens storlek är olika efter dess äi-

der , kan säkert icke Plinii uppgift besannas , att han fin*

nes hälla 100 alnar i längden. Det är en gissning, härledd

derifrän, att man ansett alla efter hvsrannan bortgängna

stycken af masken säsom hörande b'ott. tili en enda , fast-

än de varit af Hera. Emedlertid har man sett exernpel uti

ett öppnadt lik , att masken sträckt sig ifrän nedra mag«
munnen tiü 7 tum ofvan sinket af ändtarmen, hvilket gor

en längd af ätminstone i5 alnar, cell myeket deröfver om
lederne äro hopdragne pä masken» Man anser nu mera sä-

som säkert, oaktadt en fordern rädande mening om mot-

satsen , att Binnikemasken bleut i den smalare eller huf-

vudandan äger föruiäga att genom nya tillsatser eller leder
cka sig, hvarföre ändamälet med dess ntdrifvande icke lyc-

kas
, om denna ända icke medföljer. De stycken, hvilka ej

säilan och ofta i mängd bortgä, och sedan äldre tider bä-

ra namn af Gurhnaskar , äga icke denna egenskap, och
äro att anse säsom mer ui biMade och liksom mognare dc-

J«r. hvilka merendels eggstinna afsöiidras och, sedan de
uttömt deras innehälJ , säsom öfverHödige afföras genom
törmkanalen, under det de öfre hophängande lederne, smä-
ningom utvexande, intaga de förras stalle. Tili hvilken äl-

der en Binnikemask rnä hinna, kan icke lä'tt, om nägonsin,
afgöras. Munter sag en flicka, som i Hera är lemnade styc-

ken af det breda »läget, och först pä det 8:de hufvtidändai^
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af densamma. Och att storleken icke beror af dens älder

som hyser rnaskea , derorn vittna mjölklam, hos hviika gan-

ska stora redan funnits. Det är ocksä sannolikt, att ibland

det ansenliga antal som Intestinal-maskarne utgöra, deras

lifslängd är i nägot lika förhäilande med deras ägares.

"Vi ha förut sagt, att Binnikemasken var icke mindre

bekant i de äldsta tiderne an nu. Ocksä hafva locala om-
ständigheter ibland bidragit tili dess ryktbarhet. Vilnius

omtalar folket i Egypten, Arabien, Syrien och Cihcien

säsom mest deraf besvärade, och Hassefyvist , iysekler se-

nare, besannar att tre fjerdedelar af Cairo invänare röna

samma olägenhet. Otn vissa trakter i Holland säges det-

samma. Af de tvä arter som äro menniskoslägtets egne, är

säkert T. Solium allmännast i Sverige, England, Italien och

Wien; hvaremot T. lata är mera gängse i Sweilz, Ryssland

och Frankrike.

Öfverallt der de gifvit sin närvaro tillkänna, har man
tiilagt dem egenskap af de mest iligörande varelser, i an-

ledning af de krämpor, hvilka man förmodat af dem här«

röra. Vid anförandet tülförene af deras naturliga Ursprung,

ha vi yttrat en olika tanka. Gränsorna för denna Afhand-

ling tiiiäta icke nu vidare än upprepandet af de frän Bin-

nikemasken förmenta elaka tillfälligheter. Att han likväl

kan ägas och stundom ovetterligen äges, utan nägon dess

äverkan, torde icke motsagas. Emedlertid, utom de sä

kallade vanliga faslän osäkra tecken for maskar, af stor

mage, blekt ansigte, blä ring kring ögonen, utvidgade

pupiller, kliande näsa, oren tunga, elak andedrägt, dräg-

land- ;
obehaglig känning af viss njuten föda, och lisa der-

eraot af annan, häftiga knip, grumtig, tjock och hvitaktig

urin, iiar man äfven säsom verkningar af Binnikemask an-

rnärkt en oordentlig matlysmad, däningar, svindel, convul-

sioner, fallandesot, Viti dans och andra nerfkrämpor jemte

afmagrande och Tvinsjuka. Dessutom tilläggas vissa

egna förhällanden säsom, vid stolgäng eller kräkningar

eller äfven nysning, en vägiik röreise i underlifvet, ätföljd

af kyla derstädes och öfver ryggen, eller en förestäilning

som vore ett band spändt under magen, ifrän den högra

tili venstra sidan, stundom med sä mycken känslolöshet i

heia venstra delen, att äfven ristning med hvassa instru-

menter ej märkes, utan endast nägra droppar svart blod

utkomma ur säret, som ocksä snart Jäkes *). Andre äter

*J Lengsfeld Beschr. d. Bandwürmer &c. Wien 1794.



BINNIKEMASK. q3

sSgii sig känna et slags sngande, än pä Hera stallen af ntt-

derlifvet, än oförändradt pä ett och sarama, geinenligen

vid lika tid om dagen, Jivarefter frossa infinner sig och

anfallet slntas med mer och mindre stark feberhetta. Sä-

kraste bevis alt mask finnes, är uta-n tvifvel da man ser alt

slycken deraf bortgä.

Att för öTrigt med aUt detta
, ingen egen sjnkdom kan

sättas pä Maskarnes räkning, utan att de egentlige Sjuk-

doms-orsakerne mäste sökas i kroppens och vätskornas be-

skaüenhet, hvilka dels befordra dessa kräkens tillvext,

dels i förening med dem dana ofta märkvärdiga symtomer,
lär yal ingen erfaren bestrida. ,

Stor del af de sä kallade Mask rnedel., Iivilka mall

allüd föreställt sig böra gifvas i naturen, förtjena väl icke

det namnet i egen bemärkelse; och om de nägon gärig

göra skäl derföre, torde andre .biom ständigh eter dertili

bidraga, säsom ökad peristaitisk rörelse m. m.

Da de medel , som anvandas nnot Spol-maskar cell

Spring-maskar hos menniskor, befunnos otiliräckliga att drif-

va Binnikemasken , tankte man länge pä nägot specilikt

inet densamma ; men ehuru mänga meto der sökt tillegna

sig en sädan titel, är ingen af dem ofelbar *). Alla äsyfta

att genom drastiska Purger medel bestorrna Fienden pä en

gang, emedan de öfrige föreskrifterne äro sannolikt (som

Seile och Bloch yttrat sig) utan väsendtlig nytta. Huru litet

denna Purgernietod är gagnande, bevisar dess förfördelan-

de af digestions formägan vida mer än den häftigaste dy-

senteri ; och att den, utorn befordrandet af större siemsarn-

Jingar och deraf än mer benägenhet för maskar, uppväo
ker de plägsammaste hemorroidal- anstöter m. m. och är

dessutom vädlig für retliga och nerfsvaga personer. Lindri-

gare medel böra säledes väljas. Att, efter Tfeigeh satt,

fortsätta bruket af upplösande och med Visceral- medel
förenade Salter; använda Chaberts bekanta olja **)

, granw-

*) Sadana ;iro den Nufferska , Schmukertska , Herrenschwands!:*?
} Clor-

sias- Vf-^&glerska , Qd/erska, Lertgfeldska m. fl. Härvid ma den af

Bourdier i Bullet, de Societe Philom. i Paris meddelte uppgift äfven

anföras. Det är bruket af ylEther sulph. hvaraf 1-2 drakmer pä en
gang gifvas om morgonen med infusion pä Ormb.ank-ro.ten och dagen
efter sasom affbiande , 01. Fiicini 1 behörig mängd , och om Masken
icke bortgär, repeterade doser af Engelskt Sali. Masken skall vid bort-

g&endet synas nästan upplöst. Nägra veckor efter hvarandra begagnas
samma medel.

**) Denna 0!ja som egentligen tillhör Boskaps-Äpteket , tillredes sä: Hast«

Lofvar eil. Nöthorn skäras i sma stycken, hvamted en Sten-retort fylles
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leradt Tenn eck i synnerhet brurmsdrickning (hvarvid det
kaiia vattnet ensamt kan göra nytta), torde förtjena att

iaktiagas. Vinnes nu derigenom ändamälet, sä är nödigt

att efterät medelst diet och • styrkande samt efter behofläm-
pad medicin söka att häfva och förekomma sä väl Sjuk«

doins orsakerne som deras följder.

Tab. fig. i. Masken i naturlig form, fast minskad stor-

lek. — 2. Hufvudet vridit pä sidan , sedt framifrän — av

snytet fodragit, betäckt med de förenade hullingarne. —
bbbb. iStigmynningame — cc. Halsen och de forste leder-

ne. — 3. Hufvudet sedt i pro fi 1 med snytet utskjutit samt

buflling kransarne, och 2:ne af Sugmynningarne. — 4. Fig.

länad af Werner , men bör uraktiätas, säsom origtig likt

Auktorns, som misstagit Scgbläsor i stallet för de smä hul-

lingarne kring Snytet. — 5. En led sedd pä kant med sin

papiil. — 6. En del af en Jed myeket f'örstorad hvarä — a.

föresta'iler den öfre kanalen jemte kanten och papillen —

-

i>. Hvarifrän 2:ne rör, ett smalare — bc. och ett tjockare

<Dch knöiigare — de. iöper fram emot den medlersta ka-

Balen — ff. eiier eggstocken. Desse äro kanhända könde-^

larne förenade hos masken säsom Tvä-könad. — gg gg.;

Sidgrenar uppkommande frän egg-gömmet.

ftill §, och distillation sker som vanligt. Den svarta empyreumatiska olj'a

jora blir pä botten af Recipienten, afgjutes , och tili ett Skp:d. deraf,

Jhälles 3 Skalp, väsendtlig Terpentins-OJja , hvilken blanning efter 4 dagar

«flistilleras i en glasretort pä Sandcapell, tili s f äterstä. Produkten förva-

aras derpä i väl tappt glas tili bruk. Af alla för kreatur nyttjade maskme-

del , anses detta sä förträffeligt, att Göze säger, att ora nagot speeifi-

«sum finnes mot mask , sä är det detta. At hästar gifves deraf 2 uns, äc

Oxen el. Kon 3 uns; Kalf, Svin och Far 1-2 qvintin, Hundar £ qvin-

iin. — Chabert har ocksä drifvit Spolmask — Binnikemask och Lefver-

snaskar fran Menniskor dermed ; och man pästär att T. Solium som äff

saiycket envisare an T.lata, och icke släppt för andra nied«l
f
gifyit V&*

f®r 4eiU ä lom icke är farligt att försigtigt begagna.
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MÄRD.
M TISTELA Martes. Furu-Märd, Björkmärd. VI

r. Näätä. Pä Läpp. Nätä. Pä Fr. Martf*

Pä En Martin. Pa T. Marder. Pä It. Marta.

Pä D. Maar. Pä B. Kunitza.

Fotterne äro klufne. Kroppens färg är gut-

bruti eller svartaktig. Underhakan är gul.

Z/n«. Syst. Nat. Ed. Gmel» I. I, p. 95*. O. I. MAMMALIA. Ord,

3. Fera?. Faun. S. p. 1$, Ä«fc Faun. p. 20 Tkunh, beskr.

pä S. Djur. s. 16 Buff. hist. N. VIT. p, Igö. ScÄr«*.j Säugth.

3. p. 47j. t. 130. Pennant Arct. Zool. I. p. 76. Brit, Zool.

I. p. 78. Aldrovand. digit, p. 331. örphal. Jägerschule i.A $.

147-

N̂̂
atur- eller Slägt-fycket är en egenskap hos de organlsera«

de Varelserne, hvilken vid deras första äskadande igenkännes

äfven af dem, för hvilka System-kännedom är en gäta. Sär-

skilte djurfamiljer erbjuda genast deras gemensamtna känne-

tecken, eburu somÜge synas äga dem utmärktare än andra,

Huru lätt urskiijas icke t, e. Wesslorne (Mustelee) i Rofdju-

rens flock, medelst en smal, länglagd kropp, än masklikt krä-

lande, än hoppande med krokig rygg och upplyftad svans.

Zoologen finner err.edlertid hos desse djuren ett bestämdarc
slägtmärke uti 6 Framtänder af lika antal i bädaläkame^men,

af hvilka de i den öfre äro rate-, spetsige och ätskiläe ; dt i

den nedrc trubbigarc^ samt af desse3 4 sammans itlande ; och än-

tel. , tili yüeriigare skillnad fran de närraaste i Flocken en

Slät Tunga.

Märden, en art afsa beskafTadt slagte, är utan tvifvel ett

af de vackraste rofdjuren i Norden, Hans nätta hufvudärof-
vanpä platt med spitsig, dunkelbrun nos, hvaraf yttersta än«
dan stär fram öfver läpparne, pä den öfre af hvilka sitta 4
rader länga murrhär. ögonen äro väl ätskilde. En dunkel-
brun rläck med nägra korta och länga här ses öfver den främ-
re

}
och en dylik under den bakre ögonvrän, och ännu en an-

nan vid mungiporne. öronen , rundade och öppne, äro inuti
hvi taktige. Den i jemförelse med kroppen korta halsen, har
hufvudets bredd «ch är knappt smalare än dtm öfriga^tai»
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men, som är (omkring 18 tum} läng, smat och srnidig, Ryg-

gen, sidorna och svansen äro tjockt beklädde med fina bot-

tenhar, viel huüet gräaktige (pä sidorne nästan gula), bianda-

de med längre och styfvare samt skönt pjänsande bruna hat

(castanie). Pä honan äro de ofta bleka're. Buken hat na-

stan samma färg, men underhakan och halsen äro gula, äfven

och starkare hos dem af yngre älder. Emellan bakbenen sit-

ter en brandgul med dunkelbrunt omgifven fläck. Pä svansen

äro hären brunare, särdeles raot dess ända, der de ocksä aro

ijockare, hvilket ger den ett iurf.vigt utseende. Den är IQ

*um läng. De korta bellen och öFre sidan af fötterne äro svart-

bruna och andre delen af tama tätt Rnhäriga samt klorna bvi-

la, länga och ganska hvassa,

Det är i synnerhet i gamla och t/ata Barrträd-skogar som

Märden vistas. Norra delen af Jordklotet äger honom gemen-

samt. Hau finnes äfven i Norra America och Canada ända

upp tili Hudsons ßay, oeb i Asien ned tili Chinas nordligare

gränser, der han bar en slägtinge i den für sitt kostbara skinn

sä bekanta Zobeln *_); men denna är nästan svart och ut-

märkt glänsande, har längre öron med gulaktigt bräm, korta-

re svans samt ludnare föttcr. En utmaiktare likhet äger dock

Märden med en arnan art, inhemsk i södra Europa, äfven

som den är det i vart land, eller den sä kaliade Asp- eller

Bok-Märden hvilken af äldre Författare blifvit med den

egentligen Nordiska förblandad., Ett längre hufvud, hvit un-

derhaka och korta re ben äro likväl den förras oför'anderli^a

skiljemärken.

Märden har en eidig genomträngande och tillika listig

uppsyn». Hastig i sina rörelser, skuttar eller hoppar han sna-

rare. an han gär,. Försedd med skarpa klor, klättrar han med

snabbhet uppför väggen eller tiädstammen, för att antingen 1

hönshuset eller i fogelboet lemna vedermälen af sitt roflynne.

Med förmäga att föslänga sin smidiga kropp efter behag, ge-

nomtränger han de. smärste hal och trängaste öppningar. Han

är en god jägare , men har icke kattens tälamod, utan öfver-

raskar. Ocksa förlorar han stundom genom sitt braskande,

sa myeket mer som han saknar Veslans «••;) sluga aktsamhet;

men hastig som blixten, trottsar han faran att näpsas, da han

gynnad af nattens mörker insmygt sig i hönsburen, ödelägger

och mördar alit hvad han finner, och bortsiäpar sä myeket

Mustela Zi belli na.

*4*) M. Foyna.

Mustela vulgaws.
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han formär af sitt byte tili det aflagsnä stalle, der hart, da

dagen nalkas, mäs'e gömma sig. Icke mindre lyrati i skogen,

nppvädrar han foglen pa eggen, och se der strafet er hei f.-

milj utro'ad. Ocksä hjstr fjäderrlqcken lika vedervilja tili

honom som tili Räfven och andre Rofdjur, och med likalarm-

skri förfö'jer dem aila. Äfven de aiahie tyrfotade djuten ro-

na samma missöde som fbglarne. kkornen, som gor sit bö i

träden med icke mindre konst äu mäoga bland foglarne

,

Mit

husvill for Märdhonan , n'är yngelü.den infailer. Hon uijagat

da förra husägaren, vid gar
Öppni'ngen pa boet och tillreder

det för sin egen beqvämü ghet. Ufvar, üglor och Hackspet«

tar erfaja icke sällan lika inträng i
- { eras boställeu.

Märdens löptid är i börjanaf Fehmarn, I nioveckor gl*

honan drägtig och i April ynglar hon, vauligen far hon 3 —
4 ungar, hv.ilka, i början blinda, däggas af modren de 3 tör-

sta mänaderne, och näras sedan af henne med sadaiit som jag-

ten kan inbringa, tills de efter halft ärs föriopp kittJfaa so-

ka deras egen lycka, och äntel. slsom ärsgamla vunhit de-

ras naturliga storlek. Man toi de saiedes km; na läkna Wiar-

dens lifslängd tül 8 — 10 är*

Marden äger ett ganska galt Ijud, inen hvflkef han sällan

läter höra, om icke dä han lider e!?er känner sig färg-lad.

I sitt fria tillstand är han ett verkeii&t Rofdjur 5
foglar af

aila slag, serdeles ViÜbräd, jemte deras egg, Ickomar, Möss,

Rättor, Mullvador uppofFras, alltsom tilHäilet medgifver. I

Frankrike skall han o<ksa sjelf pa vissa stallen ätä's, och a'ga

ett smakligt kött , ehuru det röjer nagot af den musk-Iukt,

som är flere af slägtet egen, och härkommer frän en gul ma-

teria inneslu-ten i smä biäsor , som öppna sig nära ändetar-

mens slut. .— Samma lukt tneddelas ocksa ät fällningen.

Men Marden kan ock göras tarn, ehuru naturen äferkom-

mer , om tvanget eller färgenskapen upphör, dä han plär

begagna fördelen af sin vunna frihet för att intaga ä nyo sto-

ra, vida rymden. Det gifvas Ii kväl exempel
3

att han kan för-

ändra sitt vilda lynne, i likhet med somlige af de djuren som

sä'lskapa med menniskan. Vi lana frän en god Författare •}

nagra drag af den mälning han gjort öfver en tarn Mard, sä-

som ett icke mindre upplysandc än interessant bidrag tili

detta djurets naturalhistoria.

"Han gick fritt i huset och täHe inr,en flngenskap. Dä
han en gang öfverraskades efter stöldei af en Rapphöns-stek,

rymde han sin vag, oaktadt ingen härd medfart. Omsider
igenfanns han langt bort pa ett tak^ der nägra barn

a
hans

'::
') Descourtlli Voyage d'un Naturalisre. I. p. 94 116.

ä4S
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gamla bekanta, sökte honom. $ Knapt ^orde han deras röst

förrän han nedkom, hoppade frän den enas axlar tili den an-

drasj slekte dem, och liksom i en yrsel af giädje gaf sin till-

fridsställclse tillkänna.

"Han vis.ste ganska väl när spisnings-timman nalkades, och

insläpt i matsalen, syntes han känna värdet af denna ynnest.

Under det han genast lopp Ikring rummct, hälsade han först

pä en Mops, sin särdeles van, och slekte hans ögon,

"Likt en hund Iydde han den som kallade honom. Upp-
släppt pa. bordet, hoppade han fran ett fat tili ett annat, och

besökte sedan hvar och en af gästerne, som han tili häls-

ning först slekte, liksom för att fä tillständ att väija nagot pä

hans talrickj med tassen tog han det v-alda och uppät det ge-

nast, och gjorde en liten kullbytta tili feetalning, Ingen mat

misshagade honom; mjukt bröd, notier, fiukter, ost, kött,

fisk, äfven grönsaker och ibland annat, niycket gerna rabar-

ber, allt künde förtäras, likväl voro rnjolkrätter, grädda 3 cho-

klad och sockerbakelse mäst i smaken. Russin voro ocksl

bland delicerne, och med ögonen artigt fästade pä gifvaren och
med lifliga Itbörder yttrade han sin giädje da nägot skänktes

honom, Ofta sag man Mopsen taga maten ur munnen pä
honom, och han tiüät det» Han läpjade da han drack, och
badade sig med mycket nöje efter mänga krumspräng kring
kärlet , hvari han doppade först en fot, sä en annan, skakade
den, och hoppade hundradc ganger fram och tillbaka,

"Fastan kattorne klöste honom, -var han ändä icke'deras fiV

ende och hämnades aldrig. Med en af dem var han mer för«

trogen och lekte med honom; men alitid voro hans rörelser

vigare och angenämare an kattens,

"Liksom räfven gick han ständigt med näsan i vädret. In*

Rommen i ett rum kände han genast om det var en främman«
de i sällskapet. Nagot skygg i början, uppreste han sig emot
honom liksom för att öfvertyga sig om sin säkerhet. Vär-
dinnan var han mest tillgifven. När han saknade henne, bleE

han trög och modstulen, tills hon äter syntes.

"Han höll sig halst uppä hufvudet och omkring halsen pa
dem som hyllade honom, och skuttade sä frän den ena tili

den andra. Vid nedhoppandet föll han all tid som kalten pl
tassarne. Hans största nöje tycktes vara, att rulla sig tillho-

pa och leka med sin svans eller linda sig kring stolsfötterne

med en hastighet som ögat icke förmadde följa; stundom ut-

spärrade han benen och döljde hufvudet under svansen som da
betäckte kroppen liknande ett klot. Men vid minsta buller

var han äter pä fötterne. Da han ville leka, använde han
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Ja mojiiga satt alt munt.li kattorne eller hundarne genom sprang

fram och ater, och sökte afven genom smekande att forma

dem göra sig sällskap,

»Klingande ljud och musik behagade honom ganska mycket.

»Mot Pigan, som höllsnyggt efter hanom , var han alltid

mild, fastän han ofta rönte hennes ovlija. Ofta säg man ho-

Bon sleka hennes hand 5
liksom för att afväpna henne, och pl

lika sätt Visa sin förbindelse tili en annan„ som, da han ea

ging jagades a£ främmande ja&thundar 5
frälsadc honom

frln dem."
f c .. .. ,

Ailt bevisar huru de vilda djurens natur kan forandras

genom uppfostran , och att Märden äfven kan antaga de hem.

tama kreaturens mildare Iynne

Säsom skadedjurbetraktad af Landthushallare, echi afseende

pä skinnet icke utan värde, fäster Märden Jägarens uppmärk-

samhet. Jagten är dock mycket enkel. Göres den pä sparsnö

töljas fjäten, hvilka äro större än kattens, och som djuret

hoppar jemfeta, stä 2 och 2, fastän nägot saedt bredvid hvar-

andra. Ledade tili nägot träd, och man upptäcker derunder

nedfallne qvistar, vanliga lemningar af gamla fogel- eüer Ic-

korn-nästen
3
dem Märden ät sig inrymt och utvidgat, sä ärhan

säkert der, och blir da skuten i boet. jagas han äter, sa

märker man, att han länge lätcr Hundarne följa sig innaii

han söker sin räddning i nägot träd, nien säilan gor han sig

möda att gä ut pa grenarne, utan häller sig fast pä stammen,

derifrän han ser jagttrnppen fortskyndä och stun dorn slledes

räddar sie. Till erhaltende af felfriare skin, användas ocksä

de vrd djurfängen brukliga slagbommar, svanhalsar m. m*

hvarvid som Vittring~ följande pr?eparat berömmes: Gäs-

ister, sönderskuren Lök och Hönskött sammanröras sR länge

öfver elden, tills massan gulnar. När den kallnat tillägges

litet kamfert. Härmed bestrykas redskapen , samt smarskuie-a

haIm strödd ikring stallet der giSlren äro lagde.

Skinnet är en allmän handelsvara.' De mörkbrunaste äro

de mest ansedde. Fräh Canada har vissa tider en förvänande

mängd blifvit sänd tili Europa, Pa en gang -slldes, efter Pen-

nants uppgift, för Hudson»Bay • Compagniets räkning-t Loa*

don, 12,37© goda skin; och vid lika tid och frän samma trakt

forde Fransmännen tili Rochelle ej mindre ah 30,525 st. hvU.

ket intygar sä väl klimatets som djarslägtets- ©gen alscrmgs-

förmaga.

Tab. föreställer djuret, tecknadt af framlid* R-yttm. Palm-'

struch, efter en lefvande och ai honom länge fostrad Märd.

k •) Geiner och Bujfon lemna css äfven dylika exempel.'









SPARFUGLA,
STBIX Passerina. Pä Finska: TöUo, Yökköi»

neu. Pä Fr. Cheveche. Pä E. Linie OwL

PI T. Küiilzlän.

Hujvuäet är slätt. Ögonringarne blekgula;

Kröppen ofvanpä mörkgrä med hvita fläe«

kar j inunder hvit , med spridda mörka

fjädrar* Ögonkretsen af lika färg som

kroppen.

Linn. Faun. Sv. p. 26. 2. 79. Syst. Nat. ed. Gm. r, p, 2g&

a, 43. (St. Acadica) Retz. faun. Svec. — Lath&m Ind. Orn. I. p.

b» II — Syn * 1 P- I49 (Stt Acadiensis). ^ocä. Preuss, Orn. i

der NatHrforsch. — Spalowsty Naturg. p. 3. (Str. ^Funerea minor)

Wittügh^ Orn. p. 69. (Noctua minima) — Rudbecks ritade foglar

(Noctua minor.) — Tengmalm i &. V. A. Handl. 1793. s. 294.

A Isltande och vil!korl?gt blir merendels bestämmandet af tin«

gen i Naturen, sä länge Physiographen blott vänder s?g inom

den trauere kreisen af yteüga forrateckningar
3

och hat icke

högre föremäi än att uppsätta ett register, och att följa det.

TJgteslägtet, sä utnjarkt i Hökarnes flock, äger en egen

bi^dning som röjer sig vid första anblicken. Men detta oak-

tadt, saknas sä väl fulla riktighefen i de hufvudmärken hvil-

ka hittills äro uppgifne öfver Uglorne i Fogelsystemer, som

det besfämda, hvarmedeist de skiljas fr°n cferas närroasfe fräa-

der, Falkarne. Näbben har ungefär lika skapnad oeh betäek-

ninec hos bäda dessa slägter, ÖFre kHken. all! id län^re än den

undre, är spetsad, krokig och i kanfen otantad : den undre

dererrot liksom stympad , och mot ändan pa sidorne med

en tand försedd. Hos Falkarne 'ar blott den Öfre eller begge

käkarne tilÜfea tandade.

Nabbhinnan märkbarare pä Falkarne, saknas icke heh
lex hos Uglan» fastän sä gömd under fjädrarne, att man stun«

dem nekat den.

Nabbens form och be^äckm'ncr pa«ssar saledes icke tili sltgi-

skillnad. De tjena äfven föga att atsküja Ügtornes arter. ej

mer än, andre egenskaper beendige hos eukle form« af Fal-
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karnc. Tungan är t. e* hos begge ränlad och tväuddjg« Nas-

bor rar ne än aflanga, än heit runda, höljas af fjädrar, ehuru

nägot mer hos Uglorna. Med eist storleken af hüfvudet synas

väi desse öfverträffa Falkarne; men dess om kreis vi ('gas af ym-

nigare fjädrar, och utom dem skulle det icke fi'nnas särdeles

störte, ÄFven ÖrnUglans ijädrade hufvud är litet jetriYotelse"

vis,. Det är derlöie blott ett relatift marke , och det samma
gäiler ocksä om ögon och öronen.

Väsentligare och säkrare ätskiünader finner deremot for-

skaren med tillhjelp af Anatomien och den iure organisaüo"

nens betraktande»

Alltsä träffar m an hos Falkslägtet superciliar-benef, bvilket

förenar sig med den öftrer ögonen framskjurande och tillika

bakät böjde apophysen af tärbenet. Bade detta utskott och

det nämde benet saknas hos Uglorna. Äfven pä det, hos al-

la foglar bcfi nielige dubbla ben et som bidrar tili mekaniken

af öfre käkens rörlighet, finnes olikhet. Hos Uglan fcar det

en 3-Faldig förenjng. Pä Gammar och Falkar är den endast

dubbel.

Uglornas larben ärp margfulla och uim nägon luftfänga'n-

gafide rymd, hvilket de andre af Hökflocken icke sakna.

Blindtarmarne korta hos de sednare, Iiksom hos Sparfsläg.

terne, hafva en märkelig längd hos Ufvena fränder»

Desse äga alla 12 habkotor, 3 i ryggen och lika mänga

refben och stjertkotor, de i ryggen äro röriige och icke sdm.

manvuxne, tvärt emot den vanliga sägen om de fjädrade djuren»

Gaffelbenet är klenare än Falkarnes i allmäahef, och pä

Bröstbenets sköld upptäckas vid sidorne hinnaktiga fläckar^

tvenne pä hvar sida.

Största delen af hufvudets ben, alla af cellulär beskaffen-

het intaga, tili och med sjelfva Näsbenet och dess mellanvägg hos

somliga, luftj och sä göra äfvcn höff, rygg och halskotor futom

Atlas) samt bäekenet, öfra vingbenet och de ben som bilda

skuldrorne.

När huden afdrages pä Uglans hufvud, Törvänas man nä-

stan af de utstäende ögonen, pä hvilka hornhinnan är sä

hvälfd, att hon tillskapar ett fullkomiigt halfklot.

Men Uglorna äro, som von Linns träffande säger
5 pä lika

satt skiljakiige frän Falkarne, som Nattflyen äro det frän Fjä-

rillarne; de förra höra natien t!ll 3 de sednare dageti. Säledes

sasom Nattfoglar äro de ömtäliga för dagsljuser. Deras ö'gon-

sten drar sig ocksä concentriskt tillhopa och blir ej smal el-

ler afläng som pä kattorne. De välja derföre den mindre lju-

sa tiden (idagningen och skymningen), för att lemna sina nä-
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sten och söka de fördelar nafuren tüldelt dem pä andra djurs

pekoStnad , hviiket sker sä mycket lättare, sorn desse dä sof-

va. — Mansken gynna desse ströftäg i synncrhet, och de veta

ock att begagna det. I nedanet lyckas jagten mindre, och

det är dä blott omkring dagcns första cch sisia timma soßß

de äro i rörelse ; ty under mörkaste natten äro de fö
;
ga skarp-

syntare än andra djur. Sällan synes Uglan om dagen
a och

skulle hon flytfa sig, flyger hon korrt och lägt, men löper ock-

sä Fara, att dä förföljas af smlfoglarne, af hviika de syagas-te

ptäga henne mest, äfven der hon valt sin fristad pl grcnen.

Liksom oförmögen att dä försvara sig, ser man henne motla-

ga sina ovänners fördubblade skrik och anfail endast med
nägra vridningar pä hufvudet och kroppen, Ulis hon, när

skyrmiingerf infaller, äter hämnas.

Till ersättning fö'r det eFter utseeudet bristande i synför-

mägan. äro Nattfoglarne bega£vade med mycket Starkare hör«

sel, och hafva de proportionsvis örgängarne störst af aila fog-

lars, öppningarne tili hviika, beklädde med en egen hinna,

kunna, medelst denna bakät dragen, nägot liknande Eustachii

truinpet i menniskoorat, ökas och minsKas,

Ugjesläg;ct, mängtaligt tili sina arter, delas beqvämligeo
i de med utstäende fjädertcfsar vid öroacn

3
och de som sak-

na dem,

Svenska Fauna ager flere af bada slagen. Junos foge!, Uf>
ven, är frärnst bland de föne, och Minervas el. Pärlüglan och
Sparfuglan de yttersta pa de sednares Hsta , och det är denne
sistnamdes teckning och beskrifning vi fä här bifoga.

Sparfuglan är ungefär af en Domherres sforlek, stundom
nägot störrej men sällan cfver 5 -— 6 tum i längden. Det ut-

markt stora hufvudet är tili färgen mörkt med hvita punkter
eller smä fläckar, äfven strimmor öfver alit spridde, särdeles
uppöfvcr och nära tinningarne. Trackten vid ögonen är nä-
stan enfärgad, utan den hos Päiiuglan och andra arter sa syn.
bara omkrets af egna (jädrar, Ryggen och Vingarne äro mörk-
grä, med hvita fläckar af en Ilten ärts vidd, än runda an min»
die o.rdeiitelagen formade. Da vingarne, som tillsammanslag*
de äro mörka, utbredas, synes nägra runda hvita fläckar längs
eFicr vingnennorna. Bröstet är besprängt med likadanna fläc«

kar, pa mörk botten
5 och undre delen är mest hvit med nä-

gra spridda brunaktiga fjädrar. Stjerten är nog karrt, och af
samma färg som .den pä ryggen

3
men stjertpennoma äro pa



fvaren markte med 3 smala hvita ränder. Ben och fället aro

hviia och de sednare fjädrade ända tül de svarta kiorria.

Sa beskaffad, synes öparfuglan tillräckeligen skid frän en
annan art som stundom urader lika benämning (S, passerina)

i fogels-amlingar förekommit. En f r Nordens Natural-histo-

ria för tidigt mistad författare , Dcct. Tengmalm har visat

att den, äfven förblandad med S. funerea, är fordne Ornitho-

logers S. Noctua* I ett berömt Systematiskt verk bär densam«
raa ocksä vär Landsmans nartin, Hon skiljer sig fran SparL
uglan, säsom nägot större, längre och tjockare, hvit omkring

ögonen, och med hvita runda fläckar pa ryggen, samt. v?ng-

pennorne pa yttra sidan tärningsvis och tili skiftes hvita och

mörka, ätven som de främste pa yttre brädden tydjigt säg*

fcandade.

Till skillnad fran andre inhemske kailas hon Parlugla. De
gamle Grekerne känds henne, och som en af de flyttfoglar,

hvilka tidtals besökte Athen , och hvaraf det Latinska ord»

spraket upprunnit: Noctuas Athenäs mütere. Stewart, en

Engelsman, som i denna fordom berömda Staden forskat i dess

urgamla minnesmärken, sag Peiiuglor flocktals i April dir an«

komma och om hosten äter bortFara» Detta har gifvit den san-

nolikaste anledning, att det var denna Ugla som heigades Mi-

nerva, i Minervas egen stad. Fogeln är för öfrigt icke sali-

synt i de fleste Europeiske! Länder, liksorn i Norra Asien,

och den deremot svarande deien af America.
Hvad Sparfugtan äler vidkommer, torde hon icke vara min-

dre allman, säsom sedd uiorn i Norden, ocksä i ösiefrike,

Preussen »ch Italien, och sägeS derjemte vara funken i Nya
Skottland, Om dennas hushailnsng är för &higt icke myeket

att antöra, Sitt bo, gör hon i garnla, ihäliga träd och Jägger

vanligen 4 smä, hvita ägg- Möss och syrsor höra tili hennes

snatordning, och troligen skonar hon icke smafoglar om de

kunna ertappas, Hennes jagningstid är just om mornarne i

gryningen, da hon gemenligen ger sig tillkanna genom ett

ganska gällt ljud, medelst hvars härmande horVskall kunnaloc-

kas, äfven pa langt afständ»

Tabellen förestaller en Sp&rfuglct*, hälften mindre än i dea
föaturliga stoiiek, i hvilken hon stundom träffas,

*) Kongl. V. Acad , Handl. 1795. s. 287-1 Dtss Synonymer
äro: Strix funerea. Faun, Sv. p. 25,

Strix Tengmaimi GmcL Syst, Nat* I. 2QI. Latk. Ind, Ori»

.

E p. 63,
Strix Noctua. Retz. faun. Sv.

Hoctua Aldrov. Orn. 8- 7- Jonst. de Av, p, ßl*
Major. Rudb. foglar.

The httle Owl. Latham , Pennane, Lewin,
Cheveche. Buff, Ois. I 377.
Fetite Chouette. Briss, Orn. 1. 514. 5.'
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ÄSPING.
COLUBER Ghersea. Pä T. Nordische Natter

Har ett platt 9
ofvanpa nedtryckt hufvud,

med en hjertformig mörk fläck bakom

bjessen. Yttersta ändan a£ stjerten.är pä

öfre sidan med en svart fläck försedd.

Linn, Syst* Nat. ed. Gm-el. I. & p» IO91. — Faun. Svec. p.

ggg, — Ci. 3. Amphibia. Ord. 2. Serpentes. — Ret^ Faun, p»

292. Linne ij Kgl. V. Acad. Handl. 1749- s - 249 T. 6. £

3. 2. — 1 Magaz. 12. 4. s, 204. (Vipera Chersea)

5froM i HaturHisr. So.dshab. Skriwter. f. 2. s. 25.

Ret är amnärKniugsvärcTt, huru nlgre Nafuralsfer, hst'ia

bade tili namn och egenskaper väl bekanta, hafva iikväl stun-

dom varit af vetenskapens idkare misskände. Bland sädane

mä Äspingen räknas, en afde, lyckligtvi-s, fä Ormarter, hvilka

Norden fick pa sin lott. Som den allmänna och likasä den

svarta Hu.Q-pormen redan intagit deras ram i detta Verk, anse

vi en sa beryktad slägting af dem som den na , icke mindre

berättigad tili sitt, sa mycket billigare som^ veskligheten af

dess spectfika atskillnad blifvit satt i fräga.

Nägon tid efter utgifvandet af deu första mönsterrullaa

pa de Svenska Djurcn, inhämtade Sverges odödlige von Linns

sasom natuTkunnig den tidigaste kunskapen om denne Grm
3

©ch hvilken sedan af honom forst beskiefs ocb tecknades.

Eham denna beskrifning saknade intet af det bestämda

som var dea störe Författaren sl e§it alt meddela, bar ick&

dess mindre tvifvelsmäl yppats hos andre om arten säsom

egen
3
orsaken- hvartili bör sökas sä väl i den, utom i Norden

sällsamma tülvarelsen af den samma pä utnkes trackter, som i

miss taget pä en ocb annan artFörändring af den allmänna

huggormen.

Hvilken AUrovand^ den förnämste aF Zoologiens fäder >

med s'm Aspzs colore fctruginco menat , kan sä mycket mindre

förklaras , som u'om en ofullkomlig afbild ingen egentüg de-

talj deröfver hos hoixotn finnes. Detta Synonym mä derföre

med skäl uteslutas, Ati vi icke eller kunna anföra dem flere

" sekler senare , af LciweTiti 3 Müller^ Lacepcde^ JVblf^ och Ka°-

zoumofsky, härleder sig fränosäkerheten ora deras föremil
3
och

tili undvikandc af alt, kanske
3
irrledas.
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Af samtidiga Natuiforskare äro deremot Strom och Link
de enda 3 hvars uppgifter kunna paras med de Li»Ä eske
hvilka än vidare af oss bestyrkte, innefattas i följande be-
skrifning.

Aspingen är \ allmänhet ansedd fäsom mycket rnindre an
den allmänna huggormen, sä att man trott horiom nästan spe-
cifikt derigenom utmärkas. Efter granskandet af flere, bade
von Linne sedt dem säilan öfverfräffa etf godt qvarter i läng»
den, och i tjockleken blott vara nagot vidare än en svanpen«
na. De ater som fjent tili modeller för den teckning som här
bifogas, hafva dubbelt den na längd, och det är icke mindre
sant att denna kan nagon ging ökas tili hälftea mera, samt
tjockleken i sädant fall jemforas med elt siorre fingers. Vi
halla emedlertid före, att ormen alimännast finnes af den stor-

lek som figuren visar, Hufvudet är oval t men mycket ned-
tryckt, och nosen rund och trubbig , framtill svart och med
6 gullhvita fiäckar, liksom i en halfcirkel ställde, öfre läppens
kant är hvitnsggad , eller besatt med hvjta fjäll samt en hvit

slrima dragen vid mungiporne. Öfver de sma
3 men eidige ögo-

nen sitta tvenne aflänge fjäll, äfven som flere smärre emellan

nosen och hjessen, hvilken betäckes med ett, i synnerhet

,

större. Hufvudet är baklill tecknadt med en sotfärgad hjert«

formig fläck; inunder lyser strupen gulhvit med svarta rän-

der. Munnen är försedd som hos de öfrige af slägtet , med
mlngasmä tänder, och fillika tvenne märkbara giftgaddar i öfre

käken. Kröppen betäckes ofvanpa med sma aflänga trubbiga

ijäll, hvar och en med sin upphöjda refla. Ryggens grund-

färg är oftast matt rödaktig eller rostfärgad, stundom grä el-

ler ock som pä den allmänna arten. Det längs efter fran huf-

vudet löpande ziezac bandet är svar taktigt, samt de mot ud-

darne staende fläckar lika mörka. Stjerten är spitsad och yt-

terst hei svart, eller en dylik ganska liten fläck nära dess än-

da. Pä undre sidan af kroppen synas buksköldarne svartblä

med nagot grätfc blandadt, och äro tili antalet 142 — 150»

hvarjemte de under stjerten varande ufgöra 32 — 35 par

Liksom

*) Von Linne räknads 150 buksköldar , 34 par Stjertfjäll.

Strom - - - I45 - - - r 32 -

Link - - - - I42 - - - - 35 '

-

denna olikhet oaktadt , bsvisa beskrifningarne , att sam-

ma slags c-rm varit alias föremäl , men tiDika det ©sakra i sättet

att efter antalet af skoldar och fjäll bestämma artea.

Namnet Coluber lux blifvtt sädane Ormar tillegnadt, som hafva

bäde Buksköldar och Stjertfjäll. Mer än 5-tedelen af deras stora

antal, är med Gift-Tändet försedd; de öfrige ägasSdane alldele'
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Liksom ryggens grundfärg är förändringar underkasfad,

sa är cxksä taggbrmdets, hvilket stundom träffas brunaktigt,

Ä ö\nse sidor är deita mer högvsgigt, och ej sä tydligt i Ijust

innefa;tadt som pä den vanliga Huggormen , för hvars unge
eller högst afajt Aspingen blifvit af ssmlige utropad. Man
finner dock i den hjertformiga fläcken samt fjällens ställnir.g pa
huFvudet och stjertens svarta ända, sä osvikeliga marken, ait

desse arter icke mä vidare förblandas; ty fastän Ormaruea fär-

ger äro icke sä!lan tili nyanserne olika, föiblir dock teckningen
gerna al id hos arten den samma.

Appingen är Nordens alster. I Sverige träffas han i dg
medlersta äfven som i de södrare Landskapeme , och säledes
fran üpland äada tili Skäne Utom Riket har man igenkändt
honom i Pommern, Meklenburg och Norriges Teilemarken »3,
Pä sidländta och med AI och Vide bevuxne stallen, väijer
han framför andre sitt hemvist och tiilhalij men synes öfver
«11t vara mindre tairik och allmän.

Hans egentliga hushall/iing är icke känd. Sasom Hugg«
orm.art förökar han sig tvifvelsutan genom framfödande af
lefvande Ungar. I rörelserne och krälandet är han slsom blix«
ten hastig, och det är en vanlig sägen, att han af naturlig
illska utmärker sig genom ryggfjäliens resning och ett skarpt
hväsande. Tvenne säkra exempel kunna pa sitt satt bevittna
arten af djurets Iynne. Pa Gottland, der han äfven blifvit
funnen, upptäcktes en sädan Orm händelsevis af Landtfolket
pä ett stalle; desse förfärade af det ovanliga i utseendet a£
ormen, som med reste fjäll trottsade dem som nalkades ho-
nom, inbiiiade sig att se en

. Orm med man, ihjälslogo och
hembragte underdjuret tili gärdens ägare, som deruti igen,
kände en stor Äsping, och än förvarar honom. En i Smaland

icke. Derma märkliga arkülnad som man t vifvel med för olik-
het i djurens hushäl/ning, föranledde Gray, Bonaterre, Hermann
etc. att dela dem i 2 slägter : Viper a, med Gift-Tänder,
ochColuber, som saknade dem; och I agge underdrltes äft
vidare i arter med sldta fjäll och de med upphojd reiJa, o. s.
v. Tdl hvilka Aspingen kan foras, följer lätt häraf.

*) Härmed torde Icke den arten b8ra förstäs som Müller i PVodr
Zoo\. dan. p. 303 kallar Coluber Aspis

, Stminstone Jickefcdeil
som Strln i beskrifningen öfter Söndmör Stiftjanfört under namit
af Gulfrcening, ty denne skall äga blekröda fläckar i kanten
af Bukskrldarne äfven som vid bukens sidor , hvilka fläckar
saknas p3 Chersea, och skall derjemte, som det säges i storle-
ken 3 gSnger Bfverträffa Aspingen. Nat. hist. Sällsk. skr. I.
2. s, Hvad Laurenü och andres Synonymer angä, hvilka vid C*
ckersea anföras , vill Link utssluta dem.
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isoende Natiuforskare gnper afven en d&g en Äsplng aF smär.

2"e slaget pä sine ägor, och i kläfva hemförer honom lefvande.

Lagd pä spiseln i rumraet , föibief han der sa fängslad i fie-

le dagar, men gaf sig altid tillkänna genom rörelser och hvä-

sande da nägon inkom; och när man äfven pä afständ härma-

de honom , fördubblade han altid sitt svar tili tekn a£ arghet

och hämdelystnad.

Pä de trackter der Äspingen är känd, anses han för gan-

skafarlig, och de sär han häadelsevis künde göra, dödlige.

Efter bettet svulnar delen genast, blir röd och fiäckig, hvara

j.emte den odrägeligaste angest infinner sig, som slutas med Hf-

vetsförlust, om ej en
1
desto tidigare hjelp mellankommer, iSmä-

land brukar folket pä landtbygden
3

att i olycksfall af orm-

bett nedgräfva U e. den särade foten , för att, som de mena }

hälla giftet tillbaka 5 eller, om skadan skett i nagon tä , i ö-

gonblioket afhugga den* Kan Ormen dödas, krossa de och

jägga honom pä säret. Wvad säkrare meclel beträft:^ mä dat

sberopas, som und er de förre Qrmarnes historia blifvitanfördt»

Till räga pä olycRan, saknas dock mercndels tjenliga räddnings-

ämnen vid ett sä kräfvande ögonblick. I Norrige användes ett

üiedel , sora mä tili slut anföras: att benet eller foten förbin„

des genast med färsk En-trädsbark 3 och belägges sedan med
linne blött i sur mjölk, hvilket flere ganger förnyas. Härige-

nom bringas foten i svettning och giftet utdrages. Huden a£-

fjällar sig efterat, da kuren lyckligen aflupit

Tab. föreftäller en Äspiiig i naturlig storlek, tecknad ef-

ter naturen,

En liten del af rygghuden särskillt sedd und er synglaset»

*j vQn Aphelen i Ö/vers.} af Bomare Nat hist, 7, 341*
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RÖTSIMPÄ.
COTTUS Scorpius- Skrabba, Skälryta, Utk, Pinulk,

Pä Fr. Scorpion marin, Pä E. Father-Lasher. Pa

T. Wollhuse, Knurrhan. Pä D. Ulke. VI N.

jFiske-Sympe,

Hujvudct är försedt med flere taggar , samt

den öfre käken nägot framstäende. Stralau

ne i bröstfenan äro odelte.

Linn. Syst. Nat* ed. GmeL T. 2. p* CL 4. PiscES J Ord. 5

Thoracic!. — Faun. Sv. p. 323. — Skänsk. res. 325»— Faun »

Sv. p. 328. ^rfft«/. Gen. 49. Syn. 77. Sp. 86» £/ocA Deutschi. Fisch»

2. s. 18 T. 40. — Pcnnant Brit. Zool. 3. p. 21 8» I. 40. —
Faun. Grönl. p. 157. — Tönning i Trcndh. Sasllsk. Skt. 2. S

t 345»

T. 13. 14.

TP
«CLhurU de emetlan Vandkretsanie utbredde hafven, synashy«

sa ett vida större antal invanare, utmärkte för sina former ocb

sin brokiga yta, än de Sora äro Polar-regionerne närmare 5|
sl

förekcmma dock fear äfven nagre af icke mindre sällsamt ut-

seende. Sädane äro Simporne;, genast ökände af deras meren-

dels taggiga hufvud brcdare än kroppen 5
som är liten

3
jemfö-

relsevis, och utan ffilU De äga 1ander i hägge kähwne och

deras gälhinna har 6 sirälar' Munnens öpning ar ganska vid*

Ögonen sitta midt öfver pannan med täckhinna försedde, och

de dubbla näshälen ligga tätt bredevid, ehuru föga synbare»

Af 8 fenor som tillhöra kroppen 3 befinna stg tvenne vid brö-

slet, och äfven sä mlnga pä ryggen oeh buken , en anal samt

erx stjertfena. Xchtyologerne hafva anfecknat 9 i allmänhetsä

bildade artet, och af desse höra 5 tili vär ocb Nordens Fau-

na *)••

RSlsimpan eller Ulken ar en bland dem och träffas sä väl

% Östersjön som i Norrsjön.
3 och säges vara icke mindre all-

man i det Nord Amei ikanska hafvet, kring kusterne af Gron~

land och Newfound-land. Den första figur som i Naturhisfo«

liens häfder af den samma förekommer, gaf Aldrovand x6l6 3

men utan vidare beskrifning* en sadan lemnade dock Sclio*

Cottus cataphractus (Bottumus) , C. qvadricornis (Hornsimpa)

C t Kubalis, C,-Gobio £Stensimga) och denna C* Jcorpius,
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ftcveld korrt dereFter och kallade fisken Hafsslorpion* Wib
highby granskade honorn än nogare, ehuru hau <j»rätt förena-

de den med BeVonii Scorpsena, en maning um äfven irrledt

Artedi, Linne och Bennant , men a£ iivilkcn ßZocÄ sedermera

visat oriktigheten.

Heia fiskens längd är 6 — 9 tum. Flere spetsade uphoj-

ningar och utskott pä och ikring hufvudet
,

göra det liksom

mängkaniigt och ge fisken ett förfäraade utseende. Tvänne
korrta och rprliga iaggar sta bakät böjde framför ögonen,
och 2 ne bakoni dem samt flere kortare vid öfre käkens sidor,

Gallocken eller kinbeneu äro i kanten väpnade med 4 länga

llddar , medelst hvilkas utspännande, da gaiarne öpnas, krnppen

tili stor dei mot eväafiga anfail beti, k s. Form och längd

är dock icke a'isd üka padesse försvarsmedel. Munnöpningen
är ovanligt vid , hvarfore fiskeii flu uamn af Vidkäft i Nor.
rige. Käkarne kunna in och utskjutas, och, som Van] igt, den
Öfre framom den undre , och äro btsatfe med flere rader fina,

hvassa tänder \ dessutom fiunas i gom-h 'alfvet tvenne aflänga,

raspiika eller fin'sndande kriölar. Tungan är korrt, tjock oeh

härd samt fastsiitahde, Näshalen synas framför ögonen, som
si'.ta mitt i pannun, knapt en tum ätskilde ,

stora, nägot af-

länga med syart pupül, samt röd el. kopparfärgad , bronzcrad

i tivitt faliande Iris. De vid ögnngropnrne uphögde benen
tillskapa en fara, som löper ända bort ät r , ggen. Under gäl-

locken, som bestä af 2skifvor
5

är igälöpningen tämmeiigen vid,

oth gälhinnan försedd med o breda benak iiga stralar. Grund»

färgeu pä hufvudet och ryggen är svartbrun , med ljusa, i

gvönt fajiande prickar eller sn& fläckar. Sjeltva kroppen eilet

stammen afsmainar mot stjerten, och är i Ställe för fjäil besatt,

i synneihet mot ryggen, med smä skarpa vartor, hvilka stun-

dom äro knapt märkn'ge, som det händer hos bonorne. Sido*

linien, som är utmärkt skatp, löper nästan aldeies rak, när-

niare den nägot kulnga ryggen än buken, hvilken sednare är

niycket bred. Pä honan är den mest hvit, men hanens, ända

up under hufvudet, silfverlik och siötande i blatt eller grünt.

Vid sidorne är kreppen stundom guldfärgad , serdeles värti«

den, men merendcls allid med mörka orediga fläckar och bälten»

Bröstfenorne äro mycket stora , i synnerhet hanarnes, samt

brokiga, orangefärgade med mörka fläckar. De hafva 16 enkla

stralar, som i ändarne äro veka. Bukfenor-ne, som sitta högf up

cmellan de förra , äro länga och ^-sträliga. Midt pä buken

synes Anus, hvats fena med 12 stiälar är oval och mindre

än de motsvarande pä ryggen, af hvilka den främre har 10

stralar. är mindre och rundad; den bakre" 16, och är rät-

Aidig. Ändtl^gcn har stjerten en rund jform
3
med 16 — 18
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strälar i dess fena, Alla äro mar och ßiindre gcnomskinliga

,

malade med hvita och svarta fläckar hos honan; hanens äter

äro i bland caimosinsröda, Sirälarne synas öfveralit odelta.

Vid inälfvornas betracktande befinnes magen \ forra af ett

V med spetsea vänd nedät och öpnar sig ofvantill 5 en stoc

och med flere fällar pä längden försedd magsirope. Tarmka-

nalen är ungefär 4 tarn läng, och ligger i 3-4 S-formiga vrid-

ningar. Irring pylorus sitta 8 masklikt ki öi.te cyiindriske bihang,

af olika längd och bstäcka magen tili en dd. Lefren är stor ,

knapt delad eller med tydeliga lober, än Ijusgul, an orange-

färgad eller ock hvitaktig a
med en eggrund gallbläsa pä un«

dve sidan vid magen. Njurarne ligga ä ömse sidor af rygg-

raden och sluta sig i en vid urtnblasa, För öfrigt är bade

Mjolke och Rommassan dubhel, och pa hvar sida om buken

sitta 10 refbea och i ryggraden 35 kotor, -

Man bar tiilagt denne fisk en särdeles egenskap, alt da

han gvipes ge ett slags ljud ifrän sig, i följe hvaraf namnet

Seennirrer eilet Knurrhahn skall härieda sig. DeUa läte upkom-

mer förmodeligen af ett hastigt uffläsande af det iusupna

vattnet , äfven som af lüften ur simbläsan
5

och är säledes eu

verkan af kroppens hastiga hopdragai.de: dylikt märkes ock

hos andra fiskar (t. e. säsom Cobitis, Triglce och Zeus-arter),

Fvän samma grund mäste sökas orsaken tili enföregifven darr-

ning i handen, som skall markas vid munnens iörsta öpnan-

de och utspärrandet af fenorne da fisken gripes,

Han simmar mycket fort, hvartill säkert de stora fenorne

bidraga. Sommaitiden besöker han kustei;ne, men heiler sig

om vin ren pa djupet. Af nafuren djesf, är han för sin

glupskhet oförsigtig , hvarföie han tar lätt pä krok och bete.

Eljest är han tilltagsen nog att angripa storre fiskar än han

sjelf j
och skonar icke eller kräftor; emedlejdd aro sill, smä-

lax och dylika hans vanliga föda. Vid fängsten. af Torsk iöl-

jer han ofta med i nätet under jagten efter dem,

Lektiden är i Deccmber och Januarii mänader, da eggen,

som ä'.o rödakt : ge, afsättaS hoptals emellah täng och sjögräs,

förmodeligen utan att modren visar dem samma omvSidnad

som hennes slägtinge Horn:impan ger ät sina, i dtt hon lig-

ger pä dem ända tills kläckningen, I sanning besynnerl igt

fenomen i fiskarnes historia!

Rötsimpan ätes icke pa alla stallen. PI somlige vid vär

södra kust f]äs den och begagnas säsom x ät t brukbar, Vid de

Tyska äter hälies hon för svinmat. Inbillningen om faran af

styngen frän taggarne,, mä äfven pä sina stallen väUa fiskens

ratande, och frän forntiden tilldelt honom Skorpions nam»
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och egenskaper. I Danmark säges Rötsimpan vara känd under
titel af Kjöbenhavns Torsk och brukas af de fattigare tili fö*

da, och i Norrige kokas tran af lefren. Grönländarne skola

sätta ett högt värde pa fisken, säsom i deras tycke ganska läc*

ker och nyttja sippan pa -den samma tili sjuktnat. Enligt

Iricii berät£else
3
förtära de sin Kanininah bade torkad och

kokt a och ibland aldeles rä 3 äfven som rotnmen, Sä olika äro

smak och fördomar hos folkslagen.

Tabellen föresläller en Rötsimpa i simmande ställning,

4ecknad efter naturen af R. o. R. Palmsiruch, Storleken ät

nagot mindre än hälfien den naturliga.

A. visar conturen a£ fisken sedd upjfrän pa ryggen»

B 4 genomskärrangen.

r

%") Fiskens naran hos dem, Hanen kalla de derjemtc Kivakfc ock>

Honan Naxiksock,
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iSfora och sällsynta former hos Djuren ma billigt Sdraga sig

vir förundran, Huru förvänande äro icke dessa lifvadq mas.

sor af Elefanten, Noshörningen , Nühästen och Hvalen, och

ännu raer uräldrens ofantligare djurlemningar I Men hvilkeu

mängd af varelser hvimla icke i Naturen, som knapt märkba-

ra för det vanliga ögat, för forskarens blickar framte egen-

skaper analoga med de jättelika alstrens, De liksom bekräfta

uttrycket af Plinius j Att Naturen är störst i de ihinsta fingen,

Loppslägtet, ett af de mest namnkunnige bland Insecter-

ne, har, utan tvifvel för dess vidsträckta beka«ntskap med men«

niskan, nästan haft anspräk pä de Naturkunnigcs uppmärk-

samhet. De synas icke eiler hafva sparat hvarken tid elier

moda att förklara dess märkvärdigheter, hvaraf det som man
r,u gär att meddela , forde vinna sä myjcket mera bi fall ^ som.

förem&lea äro icke af de mmst familiera.

Von LiknS inrymde detta Slägteibland Kryparne (Aptera);

trsen en bättrc öfversigt af den naturliga fräadskapen e-

mellan Insecterne, föranlcdde Fabricius, att, för det öfver-

ensstammande i somlige organer med Bladsput- och Bärfis.

familserne, fora Loppan tili flocken Ryngota, bland hvilka hon
tillegnar sig följande Hufvüdmarken : Munnen med inlojdsna*

hei, hvars balja bestär af 5 Uder och omfattar ett tagelliM sug-

rorj 2 smä skifvtr sitta vid snabelns bas.

Lange var endast en art af Entomologerne uptecknad^ mea
•ednarc forskningar hafva uptäckt flere, och möjligt vis ma
framtiden göra det an vidare. Emedlertid se här det vigtiga*

sie af deras historia , som vi känne,

L Allmän Loppa.

PÜLEX irritans. Pä F. Kirrpu. Pä Fr. Face.

Pä E. Flea. Pä T. Flöh.

Kröppen är oval , trind och mörkbruru Sna*

beln är nägot kärtare an främre läreh.
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Linn. Syst, nat. ed. Gmel. 2923» CI. £ Insecta. Ord. Apura.
— Faun. Sv. s t 1695. — Fabr. Syst. Entomol. p. 732. (Ord. VII,
Ryngota) — Leeuvenh. epist. 76. f. I — 20. — Vallisn. Op. I.

tab. 25. f. 1. Diacinto Cestone i Transact. R-, S. Vol. 21. n. 249,

p. 42, 43. — Frisch. Ins, H,_p, 8. Johlet. ?4ierogr. I. I. t. 3.— Bon an. ml er. f. 56. — ^er mier. t. 13. f. 6. — Ledermüll.

micr. 4, t. 20. — Sul^ Ins. 22. f. 146. — Rossel Ins. Belust. 2. U
2,3,4-

i^är Redi upgaf 29 arter under samma slägtnamn af Loppa,
feevisade det tidens obestämda begrepp om Siägtets kännem'ä-r«

ken
3
sä myeket mer sora den raäst bekanta künde med ingen

paras. Det var ocksä lika orätt som löjügt att. Kircher
Ballade Loppan en Gr äshoppa 11tan vingar , och att Roesei
satte henne närmast Myggorne. Ehuru hon sedan Intog lik-

som ett nafurligare rum ibbnd Kryparne, har hon under ve-

tenskapens stigande flyttadt tili en annan flock, ehuru hon äf»

ven deribland synes pl visst satt öka Natursysteraels ^ano 01

mal i er.'

Men lätom oss med väpnadt öga afskildra det Ji IIa kräket,

ett för ein al ymsom för härmen och löjet
3
ymsom för Skaldens

säng och Moralistens betrakteher. —

Hufvudet \l\ den Ällmänna Loppan är Htet, kullngt oeb
fram tili sluttande, och visar vid dess nägot plaüade sidorett

pär runda, glänsande ögon, hvilka, enligt R o es e 1 3 äro sam-

mansaffe af ett otaligt antai smärre» Nedanfore pannan sitta

säe kärta , raka och ständigt rörliga antennerne , bestäende a£

4 trinda leder , hvaraf den sista är knapt märkligt tjockar©

men gleshärige. Munnen utgöres af en snabel 3
med tvänne

sma spelsad'e skifvor vid dess bas. Sjelfva snabeln som är

rak j trind , och büjes vanligt lilibaka emellan frambeaen un«

der bröstet, äger ungeFär antennemas Isngd och formeras af

en balja, som delbar i tvenne halfcyündrer , hvardera försedde

med 5 finhäriga Jeder, omgifver ett tagelfint genomskinTigt

rör, som framskjutit emellan den öpnade baljan 3
tjenar bade

som syl och häfvare. Baien är tre ganger iängre .an hufvudet,

och har 5 segmenter
3
alla, i synuerh&t den andra i ordningen 5

*) Ovidius Na so. Dal ins Wit. Arb. 4. s. 12. Ouvrage

ä laMode eller Historia om en Loppa och en Sexstyfver.

Opivüi Jocoserli Ohsen, Juridica de Pulicifeus. Marpurg. l6$B?
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kring kanten styfhärige« Äfven ä ymse sidor, mellan ögat och

munnen, synes eit rundt hcikantadt fjalk Bakre delen af

Kröppen är eggforniig
5
niörkbrun och foga märkligt sammln«

tryckt.^ Ryggen ar kullrig , betäckt af 6 glärisan.de segmen-

ter elier skoldar, kantade med glssa, raka
,
syllika och cnörka

bar. Pä buken, som är ljusare och half genomsktnlig , synas

äfven segmenter
3
fast mindre tydiigt utmärkte, och med gle«

sare här an vid den trubbiga
,
urnjupta bakändan. Det f'räm-

sta fotparet sitter fästadt tatt under hufvudet; en bögst

märkvärdig egenskap hos Loppslägtetj och de tvenne följan-

de paren utgä frän bllen
5
emellan halsen och buken; medan

det bakre äger dubbei längd och tili hoppandc en äfven sä

alSgtet cgen förmäga«

Laren äro aflänga, nagot plattade och glesharige, äfven

som de nästan lika iänga benpiporne. Hälarne bestä af 5 le«

der
; den första läng och cylin drisk , och de foljande kärta

9

runda och med fina har mellnn hvarje ied besatte, samt de
sidste ändade med 2 inkrökta klor af sällsynt rörlighet } en
gäfva som fötierne i allmänh'et äga.

Könet hos Loppan kan utan sviiighet urskiljas. Den oiär-

da blicken igenkänner straxt hon an i den sforväxta Loppan,
medan Naturalisten dorne r frän den mer och mindre kullriga

ryggen, segmenternes hanghet och parnings«delarne, hvilka
vid det yltcrsta af bälgen Jäft uptäckas. Leeuwenhoek och
R össel hafva sorgfälligt afbiidadt denn

Omtälig för kölden
3

väljer Loppan i syiinefbet den mil-
dare ärstiden tili fäirnljens förökande, meh om tillfället gyn-
när henne, är väi ingen tid undantagen, Vid parningen, som
liknar Gräshoppans eiler Syrsans, sitter banen fästad inunder
sin maka, ofia längre än en timas l?d. Genast efter den na
förrättning, börjar honäa att fälla sine egg, 15 _ 20 stycken
efter hvarandra, likval stundom under en fiel af lika mänga
timar. Hon lemnar derpa froet tili sin äfföda It naturens om.
värdnad, tri na* sjelf hart, svartnar och dör inorn par da.
gar, Hanen, som säges para sig ännu nägra ganger, blir der«
©fter icke eller länglifvad.

När nu honan afsatt efgen , som äro aflänga och hvita
5

och detta skedt pä passande stalle, säsom i fukiiga sepor

.

»ullhögar, aska m. m., bli'Fva de sä Jiggande i 6 _ 7 dagar*
hvarefter de, enligt Lee uwenhoeks, Roeseis-, Gest on es
och Frisch».? noggranna upgifter, öptia sig och fotlösa änger
utkomma med kropp bestl'ende af 13 Ieder, cch murin med
sine frätredskap försedd, samt bakom hufvudet en guibrun
Hack. De äro i beständig rörelse, men rulla sig ibland tili»

Ammans, och krypa ofta ned Haider ytan a£ sitt'lägcrställ
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fcJr alt söka sin föda. Efter n dygn blifVa de orörlige och
förvandlas tili puppor, hvilka sm&ningorn fä loppgestaitj som
efter följande u dagar fullkomnas; öch si sä är den nya Rolo-

nien inora 4 veckor danad och utvecklad.

Loppans läfstid beror af. tillfället a{t para sig, emedan det«

ta är yrtersta malet för hennes varelse. Emedlertid nyss ut-

kommen i verlden, hegagnar hon sin medfödda gafva alt lyfta

sig i högden och tili afständ flere ioo:de ganger större an
hennes egen längd. Hon gor säledes de vidsiracktaste resor ,

besöker obekanta orter, iiamtränger djerft pä de otillgängeli«

gaste lönstäl'len, gyraiad sä väl af sin smidiga yta, sin pansar-

lika beklädnad, som af sina länga häfiyg och de fina borster

hvarmed hennes delar äro besät !e.

Men alia dessa Loppans utsvafningar, asyfta alt tillfylleat-

göra hennes blodiga aptit medelst ytans punkterande pä dem
af den däggande klassen , hvilkas nära bekantskap hon jiger

»aturligt ansprak alt göra; först och främst hos djurens Pier-

re, och som det pästäs , helst hos dess vackra hälft och

dein äst hos hunden bland husdjuren, samt hären, räfven och

kanske Acre af vildmarkens äboer.

Det är svart att säga, huru. Loppan är nyttig i djur-eko-

nomien. Hon följer sin bestämmelse som ett lefvande kopp-

ningsmedel, Men af alla lifvade vr.relser röner hon likväl det

olyckligaste öde. Hatad och förfölgd tör sin qvickhet, failer hon
ett hvardags offer, ofta äfven för de skönaste fingrar, hvilkas

ägarinna visst icke följer den heiige Francisci och hans Or-

dens exempel , att räkna sädana mord tili dödliga synder, Att

spara sig förebraelser, künde andra nyttiga upfinningar använ-

das, Harskin brukas t. e. i Dalarne , att lägga emellan säng-

klnderne säsom förträffligt samlingsställe för gästerne. Anti-

dofer och skyddsmedel kunna äfven vinnas genom bruk af

Poleya, Kyndel, Surkullor, Ahl-löf och Jungfru-tväls - poly-

gon, dä desse pä behörige Ställen spridas och utläggas«

Men ma det icke eller förtigas, att snüle ej eller saknats

för uptäckfen af en ordenfelig Loppfälla. Den rönta fördelen

tf dess lyckliga bruk är oss väl obekant ; dock är det säkert,

*Q Den urgamla fördornen om Loppans tvetydiga Ursprung frS«

smuts, dämm och arskräden, anse vi säbdes knapt nodigt att

«ämna., an mindre att bestrlda. Att namnst Pulex kan härröra

af Pulvis a'r icke orimltgr, tillskapadt i okunnighetens tidehvarf»

och m% feända, har historien om Lopporns frSn det med Moses

s£af uprörde stoftet i Egypten, en dylik uprlnnelse.

• *) Linn, Faun. Sv. p. 479 Habitat in hominibus, prssertim faemi-

siisj aatumno vulgaris. I Op i z ii Jocos. Dissen, omtalas Spin-
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att upgiiten cm densamma 3
inom klrt tid erhailit 4 uplagor

Att det äfven gifvits en besvarjelse-form utglngen fran

sjelfva Päfvestolen mot Loppor och annat ohägn, ml inhäm-

tas frän Catolska Kyrkans Legender.?

Bland antalen af konster mä äfven den räknas
3

alt med
kedjor fjettra Loppcr, Desse bojors finhet clvergär shart £ö-

reställningen 5 men verkligbeten deraf bör äfven sä litet be*

stridas som den att man 1 Paris ger spectakel af Loppor, hvil-

ka spände för vagn och med postillionen pä ryggen väcka a-

skädarenas förundran, —

Pä Tabellen föreställer

A, En allmän Loppa , sedd genom stärkt förstoringsglos.

I« Ett egg a£ en Loppa. 2. En larv efter Roesel och

Lceuwenhoek* 3. — Lsppans hufvud särsküdt, iued anten-

ner och shabel myeket förstoradt. 4. — Snabein med si-

na tvä baljor och det tagelfina röret» 5. — En puppa mer

än tili ballten fuilkomnad. 6. — Ett par, som de äro yi&

parningen iorenade, —

ius familiäres foemlnarum h. e. Pulkes, och hos Na so det be«

kanta: "Parve Pulex, araara lues, inimica Puellis."

*) Skriften kailas die neu erfundene curhuse Flohfalle och ut*

kom i Dürnberg 1739. Fällan bestod i ett Elfenbens Rot

Öfverallt med häl genemborradt. 1 der.na inpassades en Cylin-

der, som med fiirsk blod beströks och insattes i röret. D*£ be-

gärliga födämnet lockade loppofne in genom bälen, da de fast-

nade i pari! pä den klibbiga Cylindren, och künde sedan, som

FÖrf. säger: 5,nach belieben ermorden , ersäuft, todgestochen,

gespissen, aufgehängt und in das unterirdische finstere Reich der

Maulwürfe gesandt werden,"

*<*) Denne lyder som följer : Adjuro vös flvures, limaces, pul'cesSc

omnia animalia immunda, corrodentia, hoc in territorio (K?du-

ensi in Gallia) 6l parochinatu existentia, ut a dicto territorio Sc

parochia dijcedatis, in nomine P. F, & S, S» Amen, (Barth*

chssssn» ConsiL
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2. HuD-LoPPAN. »

PULEX psnetrans. Pä Fr. CÄf^«. VI E.
Ghego. Pi Sp. Nigua.

Snabeln är af kroppens halfva längd.

Zi/i». Syst. Nat. ed. Gmel. 2924. /Wr. Syst. Entom «
733- - Sp- (nsect. p. 383. <Wo Summ. p. 127. Hacluyit Voy
p. 449. - Abbcvdle p. 256. — Voy. p. 65. Maregr.
Bras. p. 249. - Lact, descr. 5. p . 64L — Roche/. Hlst. des An-
tiH. c. 24 . p. 272. _ Fre* Voy. T. L - Sloan. Voy. intr. p
I24. - Voy. 1. 1. 7. c««.*. Bist, of Carolina 3. p. ,0 . _
Brown. Hm. p. 418. — Bankroft. gvian. p. 245, — W« i K. V.
Äci Mandl. 1788- p. 40. T. 2.

det Ulla Husdjuret som vi nyss beskrjfvit
3 utmärker sfg

genom sitt näsvisa umgängessätt, och Iemnar blodiga spar ef-
ter sig vid de täia besöken, förtjenar det väl icke de elaka
tillraalen som dess slägting, Uuäloppan, ett af de illgörande krä-
ken, som det blef Westindiens lott att hysa och framalstra *),

Med kortare kropp an hos allraänna Artet?
3 öfverträffar

denna knapt 3 ganger Ostmatten i storlek. Dess Ulla hufvud
är trubbigt och inbö'jt, antennerne finhärige , och snabeln nä-

stan längre an halfva kroppen och gömd under bälen. Bälgen
är kart, rund och sammantryckt med mycket kullrig rygg,
hvars segmenter äro härkantade» Buken synes aldeles bar,

och den bakre ändan nagot ursjupen och luden. Det första

fotparet sitter som vanligt täit under hufvudet, och det sista

eller tredje är dubbelt längre, med tjocka lär och länga ben-

pipor, samt hälar med finhäriga ieder.

Kröppens farg är helt blek, i följe hvaraf kräket med sva-

righet uptäckes. Eenntligt endsst pä trakter mellan Vändkret-

|ame 3
väljer det der sitt tiühäil pä mörka och orena stallen,

•) Sadane äro dsr flere, och kunna utan tvifvel rninska de ange-

nilma intrycken af varma America* pracktfulla natur: Pedi-

ci'Us Ricinoides och Acarus sangvisugus, bä'gg« hudlcppans med-

tätlare; myriader af knote och myggor, att icke nämna, Scorpi-

oner ,
T^senben, och otalfga gifffulla Amnbier.

Att Hudloppan f5tt en plats i Sv. Zoologi, mä icke ogillzs,

da Svetige äger en besittning mellan Tropikerne, der Lands-

wiän mäste dcla ödet med Infödingame , och äfven som de$s§

tgaa CUmatets besvärligheter.
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ibland askan i eldstäder, i sophögar och dem af mtnade vexfc-

iemnitigar.

Fran dessa smutsiga gömslen gör det sina utvandringair

för att finna passande föremll, hvarpa det kan fästa sig. Si-

dane äro först och främst barfota vandrande, säsom Negrer

och Indianer; ehuru andre, bättre betäckte, äfven löpa fars

att deraf angripas , hvilket äfven Fränilingau och nykoüine io

ke sali an fä besanna.

De* är i Hudloppans och troligen mest i honans natur, atü

ander det kiltlande, sora är familien sä eget, söka att inträn-

ga sig under huden och stundom under sjelfva naglarne» En
person, ovan vid desse besök , märker det merendels icke«

Efter ett par dagar uptäcker man först en liten rodnad, utan

värk Com icke den obudtie gä>ten intiängt under nagon a£

naglarne), en uphöjning visar sig pä huden, och denna tillta?

smäningom; öpnas nu den samma med en näl eller udden af

en pennknif, finner man Loppan otörlig, vänd med hufvudei

mot öpningen, sami bäigen sä utvidgad , att hufvud och fram»

fötterne blott kunna skönjas, Sker under&ökningen senare,

eller efter 14 dagar, är allt teckn af Insectform u plänadt 9 en-

dast hufvudets Ställe utmärkt someo utstiende punkt, och den

af bälgen tillskapade sacken, fästad vid celluloaa i halet och

stor som en ärt , befmnes vid dess öpnande füll af egg, hvil-

ka efter deras förvandling
3
frän deras brustna aästen utbrcda

sig tili vidare Eorödelsex.

Negerbarn som vantrifvas eller sakna cflersyn , fä' stundom

Bade fötterne och fingerändarne fullsatte med sädane Lopp-

bon under huden. Det händer äfven att nägon äldre af desse-

Africas söner, mindre sorgfäliig om renligheten, af dolska el-

ler tröghet (kanske af sjuklig fallenhet) lemnat Hudloppoc

rädrurn att bebo och härja deras mest köttiga bakdel Man
häpnar vid äsynen, men knapt mindre vid botemedlen om
användas, neml, gisssein, som under särandet öpnar ohyrans

näsien, hvarefter sären för att läkas, blifva, äfven tili Patiear-

tens muntrande att framdeies varda sig bäitre, iväüade, med;

Saltlaka och Citronsyra.

En daglig praktik gör Negrerne mycket' behändfge att

uttaga desse besväriige inhyseskräk, Ocksä oraialarSlr lians
Sloane huru han ägde bland sine Negier en qvinna, som
varit Drottning i sfn egen fädernes.*bygd och som varrycktbac

för sin snälihet i denna konst.

Sedan egg*äcken är uttagen , sfrös vanligen Irtet fobaks-

aska i säret , eller bestrykes det med oija, äfven som med or»

Vax. Medelst Opii tinetur, drupen pä de öpnade Ställen
%
Im

svullnad och sveda £örekomnaas>
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Büda sig äter värre sär, liksom af frätande natur , hvüket
händer Negrerne, bereda de en salfva af Tval och Tranolja

för att den begagna, Men slär dödkött tili och skötsel dl

saKnas., Iär tragedien snart slatas.

Att tväüa fötterne med Citronsaft, anse somlige som ett

Prasservatif j Negrerne betjena sig ock af visse kldor, och Bra-

silianerne af Palmolja blandad med Anotto för samma ända-

mal. lakitages snyggheteflj torde detta snaiast vinnas.

Det är märkvärdigi trog., att Hundar och Kattor stundora

dela husbondens missöde att hemsökas af Hudloppan. Man
iiar sett heia eggbost tiUskapadt mellan tärne pä dem} men
de veta ock att med täaderne göia sig qvitte sin olägenhet.

Vid be.tracktandet af allt d^ita, ml European lyckönska

sig, att i sin hvardagsloppa nga
3
om icke en fredligare, ätmin-

stone mindre trucktansvärd Parasit.

Pä T-b. < restälter B. en Mudloppa, med üllhjelp af sya«

glaset
3
mängfaldigt förstorad«

5* Skinn-Loppa.

PULEX Segnis. -

Kröppen är afläng, nägot hopklämd och blek-

bruru Snaheln är mycket kärtare an fram-

lären.

Schönherr i Kongl. Vet. Äcad. Handl. Igll.s» 98. T. V. Goe\e

i Beschäfft. d. Betl. Gss. Nat. fr. 2 s. 256. T. 7 f. f. Roessl In-

sect. Belust. 2.

Denna att har mycken likhet af den Allmanna, men a'r 3 gan-

ger mindre, kroppen mer Hnglagd samt af mycket ljjsare

färg. Snylet äger knap* de främre Urenilängd. Baien är hop.

kl'ätnd, pa hvilken det andra segmemet är mörkare och lik-

som de öfrige med s r/arta styfva här besatt. Ryggen är äfven

nagat hoppiattad med härkantad« segmenter. Bake.i är ge-

nomskinlig och en liten svart hirtofs sitter vid dess yttersta

ända. Laren äro breda och platt-tryck e, och liksom det öf-

riga af fötterne finhirige; men det sista och längsta har kär-

tare hälar än de hos andre arter finnas

,

Honan som är dubbelt storre an hanen , äger yttersta le*
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PALMSTRUCHS MANET*
MEDUSA PALMstaucHir;

Kröppen är midt ofvanpä kupig, Ijusblä^ u«

tan concentriska ringarj mot kanten vat«

tenklar 9 flat och delad i 16 emarginaturer

och rundack flikar.

Linn. Syst. nat, Cl 6. VERMES. Ord. 2. ^Mollusca (Cl.' Zoo-
THYTA, Ord.| Medusa, Cuvier).

'Vid bctracktaßäef af de föremai , fivilka i Naturens rikeii

möta oss, är det äfven sä angenämt som lärorikt att följa den

menskliga forsknings-förmägan pä sparen, att märka de fram«

steg hon gjort tid efter annan, och den grad af mer och min«

dre fullkomlighet som den samma vunnit; och da man stim«

dorn icke kan annat än beundra den skarpsinniges kraft ocho«

fortrutenhet att intränga i Naturens Helgedom, blir man icke

sällan öfvertygad, att täckelset pa mer än ett stalle ännu ä-

terstär att uplyfta
B

" varelser attuptäcka, deras Organisation

att utgrunda och fenomener att förklara.

L,eda vi vära blickar tili Djurens klasser, se der en ibland

dem som väl icke aldeles okänd af vetenskapens fäder, länge

saknat den ljusa öfversigt , hvilken vir tids bemödanden om-
sider oss forvärfvat. Det är Zoofyternes skara , och i dent.

e. Maneterne , en af det vata elementcts stora Djurfami'ier
,

märkvärdig för dess bildning och egenskaper, Deras väsende
liknar ett gele, mer och mindre genomskinügt, af fasrare eller

lösare sammansättning och af olika lysande färg. Med undan-
tag af de ränder, skifvor och flikar

3
som kunna Unnas pä un.

tire sidan af deras kropp, synes massan sä homogen, att den,
äfven sönderdt lad, för det väpnade ögat icke ombyter sift ut-

seende, utan företer en täthet sä enformig
a

att man knapt kan
föreställa sjg finheten af de rör, som utan tvifvel bilda mas«
sorne och föds dem. Genom äverkan af den atmosferiska lüf-

ten uplnsas de i en o^ärgad vätska^ ej olik sjelfva hafsvattnet,
och denna förv-andling är sä stor, att kroppar sf mänga lods
tyngd lemna pa silen blott en hinna af nägra graris vigi ofrig»

Men oaktadt af sä beskaffad natur^ äga de iikvä! en i

sanning förundransvärd förmäga att sammandraga slg, B^fin-
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Den sä Kallade Längträdige Moneten (Medusa Capillata)

har redan (N:o 40) iatt sitt blad i 6vci.sk Zoologi. Lyc-

hn att ännu äga en teekning af en tioliren särskild art . g£L

oss anlcdning att ocksä föreställa den, ej mindre som ett

prvdiigt bidrzg tili det talrika slägtets historia , än genom be-

tiämnandet helga ett interressa nt föremal ät minnet af den

förtjente forste Utgifvaren aF detta Vtrk, som äfven inora

derma aummer lemnar mer an ett vedermäle af sin puttrotte"

üga flit och skickliga hand.

Eburu denne nu afbüdade Manet-art, i ansecnde tili for-

men icke visar sardeles stor olikhet ifrän den förut beskrifne:
* •*

synes den likv'äl framte icke'"obetydl ige skiljemärken : en nä-

stari plattare disk , hvata kanten är jäninare delad, och flikar-

ne bäde talrikare och mindre, Den medlersta kupiga delea

mer och mindre mKrkbar, samt den na anfingen enkel eller sam-

mmansatt , hvaraf tvenne underdelningar uppkomma : Les monosro-

mcs & polystomes* For nyheten och värdet aF denna ötver Ge-

nera och Species systematiska lista, tro vi oss förtjena deras

bifall, som skänka sin uppmärksamhet 3t detta verk, genom

det utdrag som vi af den sarama vilja har meddela.

I. Meduses Agastriques.
a. Non pedunculeesJ

f Non tentacnlees.

1. Eudora. I Species*

f f tentacuiees.

2. Berenix. 2 Sp.

b. Pedunculees.

f non teratacuMes,

3. Orythia, 2 Sp.

4 Favonia. 2 Sp,

f f tentacuiees.

5. Lymnorea, I Sp,

6. Geryonia, 2 Sp.

II. Meduses Gastriques.

A. Monostomes.
a. Non pedunculees,
— Non brachidees.

f Non tentacuiees.

7. Carybdea, 2 Sp
#

phorcynia. 3 Sp,

9. Eulimenes. 2 Sp.

ff tentacuiees.

10. Aequorea. iS Sp,

11. Foveolia. 5 Sp.

ä2. Pegasia, 2 Sp.

b. Non peduneulees.

brachidees.

f non tentacuiees.

33 Calirrhoe. 2Sp.
1

bracbidees,

c. Pedunculees.

— non tentacuiees,

14. Melitea, 1 Sp.

15. Evagora. 2 Sp.

f f tentacuiees.

16. Oeeania. 16 Sp.

17. Pe'gia. 9 Sp..

Ig. Aglaura. 1 Sp.

19. Meiicerfa. 5 Sp.

B, Poly stemones,

s. Non pedunculees.
— Non brachidees.

f]Non tentacuiees.

00, Euryale. 1 Sp.

21. Epbyra. 2 Sp.

f f tentacuiees.

22. Ob°iia. 1 Sp.
—

- Brachidees*

f Non tentacuiees.

523» Ocyroe. J Sp,

24. Cassiopea. 4 Sp.

f f tentacuiees.

25. Aurelia. 10 Sp.

b. pedunculees.
— Brachidees.

f Non tentacuiees,

26". Cephea. 5 Sp

27. Rhizostoma, 3 Sp.

f f ten aculees.

28- Cyanea. 6 Sp.

29. Chrysaora, Ii Sp«

120 Sp a
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begr'ansad med en mängkantig cirkel, fran hvilken de strälvis

mot brädden utlcpande streken u!komma> äger en nästan stör-

re genomskinJighet och saknar aldeles de concentriske ringar,

Som pa den andre äro sä synbare. Äfven dess med den inre

eirkeln förenade gaffellika r ander, äro hos den na derifiln al-

deles skilda, Men hvad som i synnerhet gör denna Manet

tili ett angenämare synämne, är den sköna bla färg som ge«

nom'yser djurets cristallklara yta frän dess inre väsende och

särdeles frän den undre sidan. Ocksa är färgen , pa somlige

Ställen
3 säsom vid streken och ränderne raycket högre.

Det öfrige synes nog öfverensstammande med den,

hvars märkvärdigheter vi förut af handladt. De, underifran ut-

gaende, fastän knapt ät^kilde, armarne, vid hvilkas faste 4
mynningar tili lika minga magar efter slägtets natur °) finnasj

de rundt omkring nedhängande tentaklerne (men som dock

iblrnd skola aldeles saknas); den under kupans medelpunkt ge-

nombarade foten alt äger lika ulseende, samma ställning

och trnl?gcn ö?mma fön ättningar. Vi vaga emedlertid icke

tillcgga nägot specjelt för brist af säkre anteckningar. ä

Tillvexten skall ske temligen hastigt
i

ty inom fa veckor

Vinna dese Maneter ett Ihefats vidd och omkrets. De äro vi-

da rrindre allmärna än den brungula, fran hvars brännande e«

gen-kap, eller som man kallar det, giftighet, de väl icke kun»

na frisägas, men hysa den icke i sä heg grad.

Hafvets invänsre i vär vestra skärgard, träfFas den där med
tusende rndra nafuralstcr, hvilka i samma dement eihallit li-

ka hepirmrr else, Det var här som Svensk hand
5 som PalM-

stktjth fecknade den för första gärgen.

Tab. föreställer Ma rieten sedd ofvan pä, tillika med enpa
sidan gjord grundteckning, B^'gge efter Naturen, men är®

proportionsvis ofta myeket större. _
Erlügt fb'rut anforde systematiska upställning,, hb*ra desse begge

Maneter tili det 2&de Slägtet : Cyansa P. & L,, hvartill 6 ar-

ter räknas, utaf hvilka 5 benä'mnas af sa'rskilde Auctorer med
det Linneiske namnet M. Cupillata^ man tvifysl för alias fer-

ir.enta likhet med den Baltiika,
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FLÄDERMUS-SLÄGTET.
I jemnförelse med andra Slagter bland de däggande Dju-

ren, synes Fladermusens vid första äsigten förete en nog
främmande gesteh, att Händerna eller framföttema äro läng-

te an kroppen, att emellan axlarna och framföttema, emel*

lan de fyra tärna eller fingrarna, emellan frarn- och bak-

benen, och merendels emellan de sisfnämnde en tunn, bar

hinna är utspänd, hvarmedelst Djuret härmar Fäglarne och,

flyger; roen blott för denna egenskap borde väl icke ett

ftaturalster, som föder lefvande ungar och däggar dem, som
äger en mun fulisatt med tänder, — som har en härig, ej

fjäderbetäckt, kroppsyta, och som ändtligen i stallet för

föiter brukar vingarne, nägonsin fä rum ibiand Fäglarne;

likväl ar det icke hundrade är sedan, och man var ännu

icke Klokare. Flädermusen ansägs för en Fägel, ehuru det

var lika litet enSigt med natnren, som skulle man sä

kalia en flygande Gdla eller Fisk, eller alla de oräkneliga

Insecter, som bevingade upplyfta sig i luftens regioner*

En allmän benämning af Vespenilio tilJegnade man for-

dom det lilla antal Arter af Fiädermöss eiler Läderlappar,

som voro af de äldste Methodisterne kände. Med Natur-

kännedomens tiiltagande upptäcktes dock allt Hera nästan

likartade föremäl, och forskaren künde omsider utstaka

gränslinier dem emeikn. Det var Brisson som först nt-

märkte en sädan mellan sin Pteropus och det förr antagna

Siagtet, ' t~ och Erxleben, som eljest följde samma plan»

fann nödigt att för mängden af tiilkomna Arter flockvis

anordna dem.

Lange voro alla af von LinnS i grupp samlade; det

var först tili slut, som h«n fränskiljde en enda bade tili

mmn och Ordning *). Man huru litet antal var väl af

bonom kändt, för att bedömma det inbördes sanna förhäi-

lande, hvarom Vetenskapens sednaste framsteg oss öfvertyga.

Harn' villrädig den störe Mannen var om plats^n för

Flädermössen i h*ns Djur System, vittna de iörsta g upp-

iagorne, der d« stä ibiand Rofdjuren (Ferae), och formen

af bufvud, tänder och inelfvor samt närings sätt liksom rätt-

vig#de detta , och i var tanka naturlig«re, an högre upp pä

den systematiska scalan bland Förstarne (Primates), der Ve-

•) Vespenilio leporinus ka^ad Noctilio Americanus i Syst. Nat. ed.

XII- p. 88- och förd tili Glires; mea sedaa ätw törenad med gauila

Slägtet et Schrcber, Qmelin i&c.
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spertilio Sla'gtet sedan inrytndes i anledning afen formeng

likhet i anordningen af tänderne, i antal af spenar, i de
tili parningen bestämda delar, och i den fränskiida tum-

sien'pä framföuerna, som i följd af dess användande tyck-

tes esbjuda en annan hand. Men da man funnit att dessa

skilj v marken äro flog osäkra, utom det besynnerliga att

närma cleita Slägte tili värt och Apornas, förtjenar ntan

tvihel den benämning Tor heia famiijen af de Vingfotad*

(Chiropteres), sotu nyare Zoologer*) tillagt den, ett ailmän-

nare bi fall , säsom pä en gang omfattande Varelser af lika

daning och utseende; det viii här säga: Däggande Dpnr

med 3 slägs tänder, och hinnor utspända mellan foUerna
och oftast mellan fingrarna (täerne).

Man har försökt i början, det är sant, att förena dem
aila i ett gemensamt Slägte, ach att underdela det efter

antfllet af framtänderne. Det skedde dock mera tili vin-

ftande af medel, att derigenom nogare bestämma Arterne,

an i afsigt att anordna föremalen efter deras naturliga

förhällande tili hvarandre*

Dä man omsider äfven ansett billigest att följä denns

sednare grundsats, saknas icke heller kännetecken, attiiägt-

vis indela dessa Djur, liksom i en stor familj förenade **)>

*) Cuvier, Dumeril &c.

**) De vingfotade (Chiropteres) äro af de nyaste Zoologer delte i f©J-

jande Slägter:

I. P ter opus. Desse hafva stor kropp, spetsig nos, conisk straf

«unga, korta öron utan aurikel; 34 tänder, hvaraf 8 framtiH, 4 pä
aidorna och aa oxeltänder. De äga Ingen eller obetydüg svans och

ingen vinghud baktill. Nägre hafva a£ alns vidd emellan vingspetsarne.

ia Arter äro af dem bekäme, men knappt finnes nagon utom Tro-

pikerne. F.« och annan ätes af dem. ISarnnet Vampyr har orätt blif-

Tit tillegnadt detta Slägte, ty ingen af dess Alter förtjenar det, helst

de lefva formodligen aila af i'rukter.

a. Cephaiotej. Likna de föregaende, wen ha kortare och bre-

dare hufvud, och a8 tänder (4 framtill, 4 pä sidorna och ao.oxlar,.

hvaraf 8 i öftre och ia i nedre käken). Tungan är taggig. Vingarne

uppkomma frän medlersta linien pa ryggen.

a Arrer äro kända, frän Ostindien och Australien.

3- Phyllo stoma. De hafva en aurikel pä öronen innantill a bräd-

d*<n af öronhälet. Trenne Näftkammar, den ena lik ett spetsadt blad t

och den andra en hästsko, Tungan, som kan, lik Myrätarnes , utsträc-

kas hei och hallen, är 6 ganger längre än bred, ofvanpä platt, inun-

der rund; yran är som chagnn. Vid ändan är en egen sug-organ

;

en caritet, inuti fylid af en upphöjd värta, omkrng hvilken sitta 8

mycke mindre. Tändernas antal är olika : framtill 8, betar 4, oxlar

xa tili %o Somliga ha svans, andra ingeo. Vingarne äro ansenligl

aiora, ickedeasmiadr« brwkas fötterna att sprioga, liksom fyrfota djur*
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i hvilken Vespertiliones eiler de egentliga FUidermossen ut-

märka sig genom deras betydligare antal, och ait de aro

störst« delen danade för de ten pererade Himmelsstrecken;

och det är pä det i allmänhet anmärkningsvärda om dessa

(äfven tili en del lämpligt tili liela flocken) vi nu vilja ltda

Läsarens uppmärksamhet.

Flädermössen ( Vespertiliones) aga i hänseende tili krop-

pen ett stört hufvud ined kort nos, utan det bihang som
finiies hos mänga af samma Hock. Öronen äro nakna, men
med en inre Hik eller aurikei, som tili en del betäcker öron-

hälet. Tungan är slät, endast ytterst i ändan upptäcka«

med synglaset nigra fina värtor. I Tänderne« anordnirtg

likna de Makisdjuren , neml. med 4 framiill i öfra käken,

men partals ätskilde, och 6 i den undra, tätt hopsittande,

cyiindriska och hvasst spetsade. 2 kiulrie betar sitta i hvar

käke och 4~8 oxeltänder ä ömse sidor; de främre coni-

ske, de andra med bredare taggig krona; de nedre fära-

de pä sidorna, de öfre dubbeJt bredare med sned, midti

krusig krona, sä att de skjuta nägot öfver de nedre när kä-

kaine äro slutne. Pä bröslet, nära armhalorna, befinna sig

spenarne, merendeis endast tvenne. Alla fingrarna äro utan

naglar och innefattas af vinghinnan, bvars betydliga vidd

och yta ger djuret förmäga att Hyga lika lätt som hastigt,

än mera ökad raedelst den mellan lären urspända huden,

som äfven innesiuter svansen.

Det inärkvärdigflste uti de Vingfotades Organisation är

utan tvifyel egenskapen hos deras hud System att kunna ut-

vidgas utom kroppen« conturer, och att meddela sinnes-or-

ganerne en större verksamhet. Det är emedlertid icke en-

dast frän kroppens sidor som huden, utgäende ät armarna,

utbreder sig mellan fingrarna och deras yuerstaleder samt

Man känner 9 Arter af detta Slagfe, som hör exclusift tili de heta

Länderna och Södra Amerika. De fleste äro säkert Vampyrer , 00h an-

falla Boskapen i synneihet, stundom ocksä Menniskor, och äfven

Faglar med köttigt bihang pä hufvudet (Ulloa , Condamine , Azzata &c.)

4, Rhinolophus. Den liknar de sistnänmde , men har ett mersam-
nansatt Nosblad. Enkla öron utan aurikel, och endast 2 tiamtänder.

Laug svans.

5. Megadbrma. Hafva stora öron med aurik'er. Fit blad pä no-

sen med flikar nedtill som formera aurikler vid sidorna iöi näsborrar-

113 Tun^an är kort, s'ät, utan värtor. Ladna läppai4
.

Framtänder inga i öfre, men 4 i undre käken. Krökre betar. Ox-
lar 18, 8 pä ena, 10 pä audra sidan De äro ickt* blods ugare , men'en-

ligt tändeina synas de vara kölfätare 4 Ostindiske Ader äro der«l be-

skrifna. De äga iagen «vani, meu Yiugarne äro de Tidstiäckuste

6. VsjfERimo.
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omfattar bakdelen; utan enskilta kroppsdelar visa äfven li-

ka anlag att uttänjas. Sä göra stundom de yttre öronen,

sä utmärkt förJängde hos en af vära inhemska arter (Ves-

pertilio auritus). Tiilsatsen af den inre öronfiiken eil. aurikeln

(det vill saga sjelfva tragus varierad i dimension) hos de

fleste, ar ett annat vedermäle, och ej roindre de bladlika

bihangen pä nosen hos andra af familjen , hviika utvidgnin-

gar nära hörsei och iükt-organerne, göra dem tili ännu

fulikomligare redskap att märka det minsta 30m rör des-

sa sinnen.

Likväl just med samma medel, ager afven djuret för-

mäga att betaga sig denna egenskap i händelse det af si-

na lättrörda känslor besväras. Aurikeln, t. e. sitter midt-

för öronhälet, och tjenar säsom rörligt lock derföre. Ock-

sä bihangen pä nosen göra lika tjenst hos dein, hvilkas lukt-

organer äro med sädana t'örsedda.

En sä synbar och egen förmögenhet hos Flädermöss,

föranledde Spallanzani tili röns anställnnde med sädana,

och hvaraf han drog slutföljder Sora icke undgingo Fysio-

logernes uppmärksamhet. Vid ett tillfälle, egnadt ät un-

dersökning af Naltfäglar, bade han bland flera sädana, äf-

ven Flädermöss flygande uti ett mörkt mm, och biet da

varse att de hinderlöst omkringHögo , utan att pä nägot

stalle vidröra väggarne med deras vingar. Som han ansäg

inöjligt, att de künde ledas af nägon för honom obemarkt
ljus-strimma , betäckle han djurets hufvud med en liten hät-

ta. Men da denna syntes snarare hindra rörelserna och

derjemte icke alideles bortskymma Ijnset , igenklibbade han

djurets ögon med Gummi. Ickedessmindre flog Flädermu-

sen, likasom med öppna ögon. Detsamma skeddedä en rund

platt af skinn fästades ofvanpä Limmet. Andtligen, för alt

vara sä mycket säkrare pä sin sak, gjorde han hoRora ali-

deles blind, genom hornhudens brännande med glödhert

jern, eller uttogs sjelfva ögat, och öppningen betäcktes

dessutom med en läderbit, sä att Jjuset för ingen del kün-

de verka pä den förstörda Organen. Ehuru djuret väl syn-

tes lida mycket genora Operationen, säg man likväl, da

det nödgades flyga omkring i det alideles raörka rammet,

huru varsamt det nalkades väggarna, för att der anhäftad

hviia sig, och eljest undvek alla möjüg* hinder underdess

flygt ut genom dörren in i ett annat rum, utan att vidrö-

ra dörrposterne; — med ett ord, visade vid ailt detta ick©

znindre medvetande an. de som agdf synen i bchäll,
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Dylika rön, förnyade och anställde med flere Arter af

Mmtna Slägte, gäfvo Herr Spallanzani lika utslag, i följe

hvaraf, dä han lullt trodde, att de fyra sinnen, som ännu

äterstodo hos Flädermusen, icke künde ersätta den förlo-

rade synen, det vore sannolikt, att en ny Organ, och ma
hända ett nytt sinne, som vi icke äga , dä sattes i verksam-

het. Flere Naturforskare , som eftergjort försöken, hafva

ock besännet de ofvan anforde fenomen, hvilkas orsaker man,

vid närraare pröfning af Herr Spallanzanis sats, trott sig

böra söka i den utom kroppen vidgade hinnlika buden och

dess flerfaldiga bibang. Genom desamma äger djuret en.

stor verld utom sig , och kunskaper inhämtas om Hera ting

som icke äro för andra märkliga. Försedde med dessa

känslans verktyg, tarfva Flädermöisen icke ett omedelbart

vidrörande, utan för att veta afständet af andra kroppar

hafva de nog att nalkas lüften som är emeiian dem och fö-

remälen, och märka satte t, huru den motverkar deras ut-

spända Mnnor.

De vingfotades framfötter äro sä danade, att de tjena

dem bade att dermed gä sasom andra fyrfotade djur, och
att flyga likt Fäglarne. En sadan besynnerlighet beror af

de benens form som bilda skelettet. Skulderbladen äro

stora, nyckelbenen särdeles starka, och bröstbenet utgöres

af tvenne stycken Armens ben är mycket längre an lärets

och äfven tjockare. I allmänhet äro ock alla de främre

delarne, säsom mestbidragande tili flygandet , utmärkt stör-

re och fastare an de bakre. Jemförelsevis efrergifva icke

heller deras bröstmuskler Fäglarnes.

När Flädermusen sitter pä marken, faviiar han pä brö-

slet och buken, och stödjer sig för jemnvigtens bibehällan«

de pä handlofven, pä den utät vända tum inen och pä bak-

fötterne. Nu äro händerne sammanlagde, fingrarne inne-

slutne meiian handbenen och framarmen, hvilka ä ömse
sidor ligga tätt jemte hvarandra, och äfven huden sä pac-

kad att den icke märkes Vill Flädermusen dä röra sig

frän stallet, sä utsträcker han den ena handen efter den
andra, och söker fäste förtummarne, hvarefter följa fötter-

pe med klorna framät vände. Der fäste icke saknas, kom-
mer han ock temmeligen fort, men klättrar ändä battre.

ftägon gäng räcker han ut begge händerna och häller sig

dermed last , flyttar sä fötterna bakom och m» delst Jyftning

häfver sig framät. Detta sker likväl blott da, när dags-

Jjuset besvärar honom, och des utrymmet är sä litet, att
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vingirne icke kunna utbredas. Ar han äter i tillfälle att

flyga, hvartill han är mycket skickligare, stracker han först

sina länga finger ifrän sig och utspänner vinghuden; rättar

«ig sedan pä fötterne, och slär med vingknotorna eiler arm-

benen sä stärkt mot marken, att han hoppar upp och med
vingarnfcs tihhjelp svingar sig i lüften Ibland torde det

icke lyckas första gangen , man efter Hera bemödanden tills
'

han kommer högt nog. Det gifvas väi andra sä kallade fly-

gande djur, säs <m Ikornar, Makis m. fl. ; men dessa göra

blott sprang frän träd tili träd medeist den vidgade huden

pä sidorna emt llan benen, hvaremot Flädermusen flaxar

hastigt och utan upprhäil, mycket likt Nattfjärilarne. 'Äf-

ven huden s<>m omger svanstn, tjenar honom att vända sig

hvartät han beh^gar, antingen att lörfölja sitt rof, eller nar-

rad af sk^net eller nägot ljust föremäi.

Flädermössens vanliga kost utgöres af NattfJyn, Skal-

baggar och andra Insekter, dem de under flygandet upp-

snappa. Man mäiker detta lätt i orenligheten , som lik en
tjock svart jordbädd kan finnas uti deras nästen. Men andra

animaliska ämnen skrädas icke heller. Badstufvor och skor-

stenar, der kött och skinkor stundom rökas, blifva derfö-

re icke salfan af dem besökte, men som obudne gäster af-

hällas de derifrän med kringsatta ruskor af tistel och törne.

Det allmännaste tillhället fördern , ätminstone pämindre
varma trakter af jordrymden, aro Tom, Kyrkor, obebod-

da Hus, Bergklyftor, Grottor och dylika dystra stallen. Här
siita de orörlige dagenöfver, tills aftonskymningen nalkas,

da de göra sina utfarter för fyilandet af behofven. Men
när mörkret infdller, skynda de äter tili sina kryphäl, för

att icke räka i klorna pä Uglorna, som ocksä icke spara

dem om de öfverkommas.

Ehuru talrikt Siägtet är pa Arter (helst man räknar

icke mindre an tjugu särskilta blott af de egentliga Fläder-

mössen), är deras hushällning visst icke fullkomligt känd.

tk t är en sägen att Hanen och Honan iefva i sällskap, men
om det händer under parningen, sä Hnnas de dock oftare

sedan ätsküde. Leisler säg 10-20 Honor af Vespertilio

lasiophorus tillsammans i ett häligt träd utan en enda Ha-

ue. Farnings-sättet är ännn obekant, men Honan blir, ef-

ter olika Arters natur, drägtig med en eller tvä ungar.

Mäikvärdigt mä väl anses, att hos dem hos hviika man finner

blott ett enda foster, detta ligger alldeles pä sidan, hvar-

emot, ä dem andra
}

bildas en Üka upphöjning af inelfvog-
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na i underlifvet tili jemnvigiens bällande under flygandet. —
Sedan ungarne äto födda , rriedföras de af modrtn, äfven

da hon flyger, hängande vid hennes bröstspenar — en märk-!

Jig analogi med Pungrättorna och Känguruh djuren. ßragt

i längt nskap, sörjer ej Honan vidare för sin affoda; ja Lei-

der har äfven sett Honor förtära ungarne genast eher föd-

slen — en onaturlig ätlust, som man dock anmärkt hos

Here af de däggande djuren.

Som Flädermössen äro bland de djur, hvilka af natu-

ren beHnnas ömtäliga för kylan, söka de sig, före vinterns

ankörnst passande stallen tili skydd mot luftens stränghet

och äverkan. De kunna säledes träfias i större och mindre

antal samlade i hvalf af murar, källare, benhus, brrgklyf-

tor, kanal-trummor, ruiner oth ihäliga träd. Har hänga

de sig klumpvis tätt tillsarnmans och under hvarandra pä
baktötterna, samt insvepte i sina vingar liksom i en kappa.

De njuta da intet det minsta , samt ka nnas kalia och nästan

steia. Denna dvala kan dock stundom upphöra tller af-

brytas, ty man har vid en inträlfad mildare väderlek sjelfva

vintertiden sett dem utflyg», raen de Steina lika snart när lüf-

ten kallnar, och Hera sädana ombyten kosta dem ocksälifvet.

De rön som Herr Prunelle , Prof. i Montpellier, an-

stallt i afseende pä vintersömnen hos Flädermöss , anse vi

pä detta stalle nog vigtiga att lörtjena anföras. Pä en Flä-

dermus, som hänger insvept i sina vingar och svanshud, lig-

ger hufvudet nedsänkt pä bröslet, och heia kroppen lik-

nar ett klot. Andedrägten kan ej märkas, men hjertats

slag äro tili nägon dei synbara ,
omkiing 5o i minuten , hvar-

emot det slär 200 gäriger pä lika tid när han vakar. — Ge-

nom mekaniska retningar, stärkt buller, ammonialiska an-

gor kan han uppväckas, och föres han in i ett rum med
17—20° värme, begynner han att anjdas inom fä minuter,

och' efter nägon stund Hyger han äfven omkiing. Värme-
graden hos alldeies stelnade Flädermöss fann Herr Pninelle,

genom % hermometren , satt i armhälan, vara Iran 5 tili »o;

och da kulan fördes inom bröstrymden som öppnades pä
en Flädermus vid -\- 6°, nedsteg likören, som nyss visa-

de 20°, genast tili -f- 7° 5o och uppsteg äter gradvis

tili -f- 38°, i den män som svedan uppväckte djuret. Tem-
peraturen hos de stelnade har äfven befunnits olika frän -(-

5° tili
-f- 17° 5. I ett rum, der Therm-, visade n° 22,

vaknade icke de införda Flädermössen förrän framför spi-

seln, da Thum., hallen i armhälan, skyndade tili -f S®*1
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En Flädermus som sof vid 7 gr. lifsvärme, h511s nägra

minuter under 7 grader varmt vatten, utan att han vakna-

de, eller rönte nägon skada deraf. En dylik af samma
temperatur lag 20 minuter i vattnet och befanns död; en

annan införd i recipienten af en Luftpump , utspärrade snart

vingarne, och oaktadt iuft äter insläpptes, dog djuret efter

nägra matta roreiser. Vid de vägningsförsök bviika Herr

Prunelle äfven anställde, anmärktes att den ena af tvenne

hade inom mänaden förlorat 3, 5 gr. och den andra 2,*

gr. i vigten, eller ungefar af sin första tyngd.

Det bor ock nämnas, att dä Carotis öppnades sä väl

pä vakna som sofvande individer, syntes blöden mycket

rödare hos de f'örre an hos de sednare.

Det nu anforde fenomen, lämpligt tili flera däggan-

de djur, visar ock huru sorgfällig ftaturen är för varelsert

beständ som hon alstrat. Det är en periodisk kroppsför-

ändring hos somliga af dem, en dödlik slummer som skyd-

dar dem mot ärstidens iwfSytartde. De bhfva dock, när or«

sakerna upphört, iikson» äterkallade tili lifvet Jör att antin-

gen verkiigen sluta det eller röna äverkan af nya tidskifun.

Vi iörbigä en vitllyrtigare detalj öfver detta ämne, hvaraf

tnerä än det vi veta, äterstär änriu att förklara; nägot to*

rande det Djurslägte, som är värt föremäl, mä endast nu
tiliäggas.

Liksom hos flere afde vintersofvande Djuren som hom
tili mindre varma climat, ökar sig fettet mot hosten un-

der huden pä Flädeimössen , hviika deraf genomträngde,

liksom beklädes med ett slags femissa, hvarigenom utdunst-

Ilingen minskas, och bidrager tili den fyllight-t som hos

kroppen markes. Lungorna ligga, st>m hos Fäglarne, all-

deles lösa i bröst rymdcn , och hj< rlat nidtemellan dem,
betäckt af en af deras lober. Thymus, denna körtel, sä

mäikbar hos Vintersofvare , sitter ofvanföre hjertat och till-

tar i storlek mot Vintern, fastän om Vär och Sommar %h

tunn att den liknar snaraie ett knippe af rödletta trädar.

När hosten nalkas, uridergä brostets organer en betydlig

förändring. Mycket fett samlar sig under brostbenet om»
kring hjertsäcken och d*- större kärlen. Ibyrtus intager

snart halfva bröstet, och derifrän gä bibang tili hjertsäcken

liksom en fortsatt körtelma&sa» Härigenom skjutas Jungor*

na tili bakre delen af bröstet, och klämmas sä tillsammans,

att de ej mer än tili | kunna uppbläsas. Hjtrtat och d«
stora blodkärlcn bade här och i uaderlifvet , äro sjnbarp
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tappdrifna af blöden som tyckes stadnat. Natet betäckes

oeksä med fett, äfvensom heia ryggraden pä inre sidan.

Magen livilar ock pä ett fett underlag, och är tillika fylld

med en hvit fetagtig materia, klibbad vid dess hinna. Den
fär derjemte mindre utrymme och likasä tarmarne, hvilka

äro alldeles toma, hvarföre ingen uttöraning sker under

Hera rn an a der.

I sädan författning andas Djuret snart mindre lätt , rör

sig trögt och sofver gerna, hvartili kölden i synnerhet bi«

drager. Hudens kärl snörpas, blodets omlopp blir läng-

sa miliare, sä mycket mer som all retning upphör, sedan Dju-

ret förut sökt skydd mot luftens äverkan. Sömnen är sä-

ledes första gründen tili dvalan. Den hopdragna ställnin-

gen , i följe hvaraf nyckelbenen, första refbenen och bröst-

benet hvila pä främre delen af halsen, hindrar blöden att

komma tili hufvudet, luftstrupen hopklämrnes, och mellan-

gärden, uppät skjuten, gör bröstrymden mindre, och detta,

jemte den förstorade Thymus, motar luftens inträde i Jun-

gorna och blodens i hjernan. Genom det fördröjda eller

minskade omloppet af blöden, försvagas hjernans verknin-

gar; sido-musklernes verksamhet uphör, och andedrägten

sker endast medelst mellangärden (diaphragma) ; i den man
som Jungornas biträde minskas, blir blöden mindre arteriel,

ocii fär ett mörkare utseende, hjernan retas icke som förut ,

dess känslighet afbrytes, hjertat erfar detsamma, — circu-

lationen inskränkes inom de större rymderna, och den lil-

la värme frän lungans medverkan stadnar der, helst den
minskade blöden i de yttre delarne minskar ock värmens
spridande, rörelsen upphör, lemmarne bli stela och deras

temperatur längt under den inre i kroppen. — Döden skulle

ock nu verkligen inträffa, om alla functioner vore häfne;

men nägra afsöndririgar fortfara , ehuru svagt, och förlu-

sterne ersaltas under dvalan genom det fett som förut sam-
lats i alla delar, och genom det utvidgade körtelsystemet,

Detta alh föräri'iras mot Vären ; nu minskas ock fettmassor-

na, lüften imränger och lungan äterfär en friare rörelse;

hjertats och hjernans öka sig, andedrägten blir actif; de
förra fenomenen försvinna efter hand, och Djuret vak-

nar magert och uisvultit.

Efter denna i allmänhet gjorda familje-mälning, äter-

stär beskrifningen af den hos oss vanligaste arten:



ALLMÄN FLÄDERMUS.
VESPERTILIÖ murinüs. Läderlapp. Natthlacüai

Wagemuts. Pä D. o. N. Flagermuus. Aftembacke. Pä

T. Fliedermaus. Pä Fr. Chauve-Souris. Pä E. Hitler-

mause. Common Bat. Pä H. Vledennuis. Pä It.

Notlole. fipislrello. Catto penego, Pä Sp. Mur-

cilago. Pä Finska Makka&iipi. Yötipakka.

Försedd med svans; enkel nos och mun; öron

af hufvudets längd
;
med en lansettlik Üik (au-

rikel.

Linn. Syst. Nat. Ed Gm*!, i. f. p. 48, (Cl. Mammaiu. Ord. Prima-

tes: rältare sin egen: Chiropteres) «~ Faun. Su. p. 2. — Pietz. Faun Su«

p. 6 — Daubenton i Mem. de l'Acad. 1759 p. — — Buff. Hist N VJH.

p. 115. t. 16 — Briss. Quatlr. p. j55- — Penn. Syn p 371. Arct Zool.

183. Britt- Zool 1. i48- — Erxleb. Syst. p. 143 — Schreb. Säugth i. p.

163. t. 3i. — Cuvier Tabb. Clement, p. 105. — Dumeril Zool. Analyt. p»

xi. Transact. Linn. Soc. ix.*

Lia'nge kände m«n ingen Art hvarmed dennc künde jera»

töras, an biott en , hvars iänga öron u - märka lionom, (V.

Aüritus) och hviiken Zoologerne tili skilinad kallade Mi-

nor — den förre Major, Det var von Linne" soni först

ändrade detta sednare namn, dertiil föranledd, 50m det sy-

nes, af Djurets färg.

Det bar ett länglagdt hufvud med afläng skullt och

kullrig panna. Nosen ä» framstäende och temmeijg» n br*d,

samt öronen sä länga som bulvudet, rundade i ändan och

försedde med en inre Hik eller aurikel sotn är smal och

spetsad. I munnen, som kan väl öppnas, ser man de 2

medlersta framtänderne nägot ärskilda, breda och spetsi-

ga ; de yttre begge smärre. De 6 undra äro lika stora, smä

och trubbiga. Sidotänderne 3kantige, Jikväl äro de öfre

längre an de andre. Den tredje oxeltanden ä hvar sida

är äfven längre än resten och likna nästan betar. Svansen,

som har nästan kroppens längd, är infogad i bakhiaden.

Färgen ä pelsen Iran ofre delen ända tili svansen synes lins

askgrä, litet stötandeiguiagtigt. Inunder är den hvitgrä, bot-

tenfärgen deremot mörk och svart Für ölrigt är n^sen gul-

brun, samt oronspetsar och vinghuden bruna. Färgen är

emedlertid nägot föränderiig. De yngre Flädermössen äro

oftast gräare, och hanen vanligtvis Jjfligare nuanserad än

honan. Längden af kreppen gor ungeiar 2$ tum
} och viel-
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den mellan jpetsarne af de utspärrade vingarne i aln, raer

eller mindre.

Fiädermusen har utmärkt smä ögon , som likväl säkert

gagua honom. Liksom hos de flesta Nattiäglar äro de sä

danade att deicke täla ljuset och soJsträiarne , rnen den föda

Djuret söker, fordrar icke längsträckt syn. Ehuru an Spdl-

lanznni och lwrine genom rön sökt visa, att synen skulle

fcunna umbäras för Fiädermössen , öfvertygas man väl derom
fäfängt, da man en gang bevittnat deras hastiga jagt efter

smäkräk i lufirymden, att de sakna detta sinne, eller skul-

le äfven kunna det utan snar förlust af iifvet. Väl värd be-

undran blir emedlertid denna synen liknande förmäga, som
vi förut omtalat, att man ögon och i ijockaste mörkret ur-

skilja afständ och föremäl. Men huru mycket lika prob f e-

matiskt möter oss icke i Naturens hushällning : Svalan, som
aterkommer frän en fjerran Zon, eller mähanda ur sitt väta

bide, för att söka det näste, der hon äret förut uppfyllt

Naturens fordringar: —. Dufvan, som icke irrar sig om va-

gen tili sitt gamla hem, fastän mer an 100 mii aflagsnad; —
Biet, som icke förfelar läget af sin kupa pä fit ra mils af-

ständ, och mycket mera sädant som mä räknas tili 4\atu-

rens Mysterer, och hvilka man icke lätt torde lörkiara.

Den allmä'nna Flädermusens Hona blir midt under Som-
maren drägtig och alitid med a ungar, och hvilka ynglade,
föras, under det de däggas af Modren, hängande vid hen-

Iies spenar, enligt hvad ofvanföre anfördes. När von Linrid

satte detta Slägte i första Ordningen af däggande Djur, tili-

egnade han det utan tvifvel gemensamt bJott tvenne bröst-

spenar. I man som man vänjes att nogare forska i det hem-
liga af Naturen, blir man dock snart varse huru nödigt det

är, att med betankende antaga alimanna Reglor. En af

slumpen kastad blick pä en och annan Art af Flädermöss,

fiar upptäckt ocksä tvenne bukspenar pä dem utom de bä«

da öfre, hvilka, om de ock saknas hos flere andra Arter,

billiger säkert äfven denna upptäckt flyrtningen frän Pri-

mates tili den f gna Ordning Djurkännare nu antagit — de
Vingfntadas f *).

Denna Art af Flädermöss visar sig i de kalla Climaten,
enligt sin natur, endasi nägon tid af äret. När snön smält,
tVärsolen gifvit Juften en mildere ttmperalur och löf-

*) Se Montagu's Account of some Speeles oi Bats, in the Transact. Linn.
Soc. IX. p. a6a — Piof. Florman ikali ock lunoit 4 biüal^tmi ])l

oagoa Art äi detta SJägt«. JtitU. faun, §aec. 6. —
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ven nyss utspruckit, börjar han synas i aftonskyumingen , se-

dan han lemnat det stalle under taket af gamla husvindar,
torn och kyrkor, äfven källare samt ihäjiga träd, som
tjent honom, med mänga ^ sällskap, tili fristad under vint-

ren, och der han äter döljer sig otn dagen, eller en senare
ärstid soker skydd för ytterligheten af luftens stränghet.

Under lugnet af den varma Sommar-aftonen, se vi honom
med förunderlig snabbhet, icke eftergifvande Svalans, jaga

i vida lüften efter de Yrfän, som skola nära honom, Han
kan dä lätt sjelf fängas, med eist en hvit duk som utspän*

nes, och hvarä han fastnar med klorna. Det ljud han ytt-

rar är fint och gnällande, och menlös, bjuder han dä knappt

tili att med tändema försvara sig. Att Flädermössen äfven

kunna göras tama, har Leisler anfört. De dunsta emed-

lertid en egen motbjudande desmans lukt under Somraaren,

hvilken iikväl icke skall märkas Vintertiden.

Pä lika sätt som Flädermössen, sannolikt tili uppfyllan-

de af Naturens Polis Ordning, ej skona de vingade kräk, som
de kunna ertappa, löpade ock sjelfvefara att blifva rof för

UgleSlägtet, som har ett slags uteslutande rättighet tili jag-

ten om nätterne, Fä Djur lära ock finnas, som kunna hy-

sa sä Herfaldig ohyra som Flädermössen; ty utom flere In-

elfve Maskar *) bestämde ät dem af Naturen, har man fun-

nit roer än ett slag Insekter innästla sig pä deras yta. De
hafva nemligen i) en Art Loppa, som trifves uti pelsen, och

är alideles densamnaa som vi förut beskrifvit vid historien

om Loppslägtet (Pulex segnis), och tillhör bade dessaoch

Märden, Mössen , Rättorna, och icke mindre Hönsen. 2)

En liten Matt (Acarus), stor som ett Hirskorn, och träffas

inom läpparne pä sjelfva tandkötiet, derä den fastsuger sig.

Dess kropp är rund, inunder platt, ofvan kullrig, liksom

med fjäll betäckt och svartbrun. Hufvudet är helt och häl-

lit indragit och de 8 fötterne äro ganska korta. 3) En an-

nan an af samma Slägte, är carmosin färgad och sä liten,

att den synes blott som röda punkter för ögat. Den löper

mycket fort, och sitter merendels bakom öronen pä Dju-

ret . _ 4) Den sä kallade Laderlappslusen (Acarus vesper-

tilionisL) **) afven knappt större än den sistnämnde, och

häller sig alltid pä de hinnagtiga vingarne, der den löper

hoptals med nästan otroiig üiabbhet, hvarföre fötterne«

yttersta *petsar eller tärna äro förunderligen danade säsom

•) En Distoma , en Ophiostoma och en Cysticercus.

**l JL>«uu« utgör «tt «gel Slägie bland Apteia, kalladt Celcripcs*
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inunder häliga halfklot, hvilka medelst lufteris yttre tryck-

ning suga sig fast, sä att Kräketicke förlorar sitt faste, äfven

under Flädermusens flaxande med vingarne.

Härtiii kunna 5) räknas Vägglöss, hvilka man icke sal-

lan funnit i förvänande mängd öfvervintra uti ihäliga träd

i sällskap med Flädermössen, och äfven under dessas vingar,

liksom den föregäende, njuta skygd och uppehälle *).

Säledes nog främmande gäster hos ett enda Djur! Lop-

por i pelsen, Matt i munnen, en annan bakom öronen, samt

Löss under och pä vingarne; och livem vet huru mänga
Mask-Kräk invertes? Ett Djur, i vissa afseenden redan en

liten verld!

Pä Tabellen föreställer den öfre figuren: En Kliman,

Flädermus i flygande ställning, tre ganger rnindre an i

Naturen. — Den undre Fig en sittande eller gäende, med
hoplagda vingar i nat. storlek. — A. Hufvudet sedt fram-

tül med tillsluten mun. — B. detsamma, med öppnad mun,
sä att tänderna synas; litet förstoradt.

•} Se Dr. Ödmanns beiättelse i K. V. Akad. Handl. 1789. s. 76.









6a.

STELLERS AND.
ANAS stelle« i. Pä Eng. Wesum Duck.

Hanert: Nacken (hvarä tofsen är mindre märk-

bar) och flackert mellan ögonen och näbben

äro gröna. Hufvud, hals och hropp pä sidor-

na hvita. De inre vingpennorna syaftblä , och

de innersta nedät krokta.

Honan: Hei och hallen mörkt rostbrun. De
främre <vingpennoina äro svarta ; de inre hvi-

ta i spetsarne, hvaraf en hvit tver-rand bildas

pä vingarne.

Linn. Syst. Nat. ed. Cmel- i. p. 3i8. 80. Cl. 2. A vss. Oid. Unseres,

— Retz. Faun. Suec. p. n3- — Pallas Spicil. Zoo). VI. p. 35. I ab 5. —

•

Xsalham lad. a. p. 866. Syn. 3- »• P- 74. (A. Stellen.) — Penn. Arct.

Zoo). ». p 564. 1. 25. (Western Duck.) — Museum Carlsonian. 1. Tab. 7.

(Anas dispar. mas.)i ibid. Tab. 8- (femina.) — Gmel. Syat. JNat. 1. .533. (A>

dispar.)

•Alf Fägelslägter, tom i hanseende tili Arternes talrikhet

litmärka sig, intager visserligen det som inmfattar Gassen

och Änderne, ett främre rum i Nordens Fauna, ßetraktadesä-

somVattenfäglar, har Natureu knappt löretett mer mängfal-

dighet i form och färger an hos dem. Frän den majVstätiska

Svanen tili den Ulla Ärtan, möta oss dock , oaktadtdessa oän-

deliga nuancer, saminn, att man sä mä kaila det, familje-

tycke, en iikformighet i sedvanorna, i anordningen affjäd-

rarne, ja tili och med i den skiijagrighet i farg, som hos

könen ofta förekommer.

Bevis af sädan olikhet hos könen har redan Eidergä-

sen (N:o 20.) lemnat. Ett annat lika märkligt erbjuder äf-

ven den nu förestälide arten, hvilken, om den icke blifvit

ryktbar genom utmärkta egenskaper, torde JikväJ förtjena

sin plats säsom en af de säilsammaste Vattenfäglar , som be«

söka Östersjöns kuster.

Stellers And bor räknas tili de smärre arterne af slag-

tet, och kan i storiek bast jemnföras med Svfirtan Könen
visa väl deruti föga ätskiiinad, men hanens brokigare yta

sä mycket raer, hvilket föfjande mä vitsorda.

Näbben är svarl, ha 1frund nästan som hos Gassen *).

•) Utseeudet som hos Anales, rättvisar utan trifyel tillägget af And,
ehuru näbbeu är likare deu Unseres yanligeu tillegna*. Skulle äfvea
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Hufvudet och halsen baktill äro hvjta, men strupen dere-

mot svart, äfvensom det sammetslika dunet omkring ögo-

nen, emellan hvilka och näbben, nästan ända tili mungi-
porna, en gron fläck synes, Jika den i nacken, hvarest

tofsen är mindre märkbar, En bläsvart ring ornger halsen

och förenar sig med den, ned ät sidorna under vingama

,

svarta ryggen. Bröstet är gulbrunt, och undra delen af

kroppen ända mot gumpen nägot mörkare. Vingarnes tack-

fjädrar äro hvita ; de främre (to) vingpennorna svartagtiga;

de inre dernäst följande (n — 20) alldeles svartblä och ski-

nande tuen hvita i ändarna, äfven som 21 — 28 pä deras

inre sidor, ehuru utät af en glänsande svärta, mot spetsen

afsmalnande och nedät krökta. Hoplagde, bilda alla dessa

den sä kallade Vingspegeln» Stjerten är kort och dess ia

pennor, särdeles inunder, alldeles svarta. Fötterna äga

ocksä samma färg, stora som vaniigen deras af slägten, hvil"

ka uppehälla sig mest pä hafsrymden.

Ronans kropp betäckes af mörkbruna fjädrar, teckna-

de dessutom med en svartare fläck. De främre vingpen-

norna äro svarta. Nägra af de inre lysa hvita i ändarne,

hvaraf en hvit fläck eller tver-rand bildas midtpä vingen,

och en annan litet större, tätt derjemte af den lika sä hvi-

ta spetsea pä nägra täckfjädrar; men inga af vingpennorna

äro krökta säsom hos hanen.'

Sä utmärkt olikhet skulle iätt hafva hänfört tili miss-

tag om arten, sä framt erfarenheten icke lemnat desto säk-

rare upplysning *).

Det var den berömde Steiler , hvilken först säsom Na-

turforskare anmärkte denna fägel i de nordiigaste trakter

af Siberien omkring Kamtschatka , i hvars rysliga nejder

han förlorade sitt lif för velenskapen. Pallas , som seder-

mera ibland flera af Steller tili K. Akademien i Petersburg

frän Norden herasända Naturalster, igenfann ocksä denna

obekanta And, beskref den och helgade den ät Stallersmm-
HG *). Enligt uppfinnarens uppgift, väijer fägeln sitt näste

nfigon vidare skillnad göras i afseende pä storleken , bor denna arten

föras tili de sä kallade les Sarcelles, eller som Bellon kallar dem;

Canards de petite corpuieuce.

*; Dpi aterstär, mähand«, att säkert utröna , buruvida Anas ferruginea

Uetz. Faun. t3o. (A. rufa Linn. Faun. t54 ,) som äger nog bkbei med

honan af Steilers And, är veikel. egen art. Latham har yttrat detta

tvifvelsmäl.

•) Det ärlikvälblott hanan somPallas afskildrat , och afbilden syne« oss

deijemie hafya mindre lyckats.
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pä de mest otillgängJiga klippor medan kläckningen varar^

och ses dessutom flockvis kringllyga, alltid i hafs-skären,

utanatt besöka Insjöarne. Det är allt hvad vi hittilis veta om
fäglens hushällning. Att det är en flyttfägel, är visserligen

onekligt, och det är i denna egenskap som vi iöra honom
pä Skandinaviens djurlängd ; ehuru man ännu icke känner,

om han ökar de skaror som ärligen skynda öfver Poleir-

keln tili de stora fjordarne, for att äfven der fira sitt bi-

läger, och omsider med sin afkomma, iik de andra, pä
eftersommaren ätertaga. Emedlertid har man sett honom
da och da, fastän endast partals, infinna sig pä Gottlands

korallstränder , och ej mindre i Östergötlands Skären , hvarest

det par blef skjutit , som föranledde tili den fullkomliga

detalj, hvilken Prakt-Verket Museum Carlsonianum , öfver

samma föremäl, men under olika benämning, innehäjler.

Tabellen visar ett par af denna And pä mindre scaia

;

men hvilket mätt är inunder bifogadt.









63,

LITEN VATTEN-SALAMANDER.
SALAMANDRA vulgaris. Fyrben. Jord-Ödla. Pä T,

Gemeine Eidechse.

Kröppen är utan fjäll, och med nästan glatt yta.

Stjerten är läng , näsfan, trind (hos Honan) och

mycket spetsad. Längsefter buken löper en
gul rand med sma avart« prickar. Hauen har

en naggad ryggkam, oafbrüten tili stjertens

ända; Honan 2 longitudinela strimmor Iran

nacken ryggen utföre.

Linn. Sysr. Nat. ed. Gm«I.' i. 3. p. 1079-42. Faun. Suec. 2. p 105.

(Cl. 3 Amfbibia Ord- Keptilia. (Lacerta vulgaris.) — Retz. Faun. Suec.

p. 289- (£• aquatica et vulgaris.) — Beckstein de Ja Cepedes Nat. Gesch.

d Amphibien 2. p. 277. T. 3ii f. 1. 2. 3. 4 (Oj — Schneider Hist.

Amph. p. 58. (S*lamandra tasniata) p. 72. n. S. (palmata. tf)
— Schwenkf-

Theriotr. Siles. p. 147. — Donndorf. Zool Beytr. III. 122.42. — Laurene.

Sp. pl. 41. T. 3. f. 4.

Da Naturforskaren föijer den grundsats att, jemte «wer-

tes skapnadens äskädande af ett Djurslä'gte , fäsra uppmärk-

samheten vid dess förmenta Arters inre delars förhäiJande,

och vid andra tili deras hushällning hörande ärenden, in-

ser han säkert nödvändigheten af t>n bättre anoidning, hvil-

ken Naturen tyckes ofta sjeif utvisa; — äfven detförernäl,

hvars afbild här bifogas, bekräftar detta.

De krälande djuren (Reptilia) eller, sorn de eljest be-

nämnas: Amfibierne , har man vanligen delat i 2:ne hufvud-

fiockar; Ormarne och de eggläggande fyrfotade djuren,
«I hvilka de sistnamnda i det yttre skilja sig frän dem af

första Klassen deruti, att de sakna spenar. Liksom de

däggande och laglarne, a'ga de likväl Jungor, fastän en

iägre värmegrad af b!oden wqt deras. Samma gäller väi

ock hos Fiskarne, men dessas andedrägts organer bildas

ef gälar, ej iungor.

Jemte ofvan anförda skiljemärke och egenskap, erbju-

der väl ingen klass i Djnt-iiket lilera utmäikta kännetecken

an dem som ijena tili en battre indelning af de Krälande i

lyra Ordningar : Shöldpaddor , Qdlor, Ormar och Fyrben

(de sijerüösa med dem saininantagne.) Emedlertid som myc-
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ket om hvarje särskilt *) redan är i det föregäende an»

markt, mä det anses öfverflödigt att äter im upprepa det»

Endast nägra bevis, soru bestyrka Hyrbenens egenhet, böra

här anföras.

De synas «IIa liksom visa öfvergängen fpän Amfibierne

tili Fiskarne, hviika sednare de i första äldren likna i skap-

nad, satt att lefva och andas. Frän andra af den klass tili

hviiken de höra, skiija de sig i. genom ägande af lemmar
frän Ormarne, elmru de iiKt üessa halva hjerta med ett

enda öra. 2. Att deras fötter äro klolöse. 3. Deras yta

bar, utan fjäll eller skal. 4» Fortplanta sig utan verklig

parning, och 5. befinnas i ett tillstand af larver i deras yng-

re älder.

Fyrbenens kropp saknar all härbetäckning, tvertom, den
är oftast slät, fastän porös, och hos en del besatt med
knottror som utsippra ett slags vätska. De flesta ha en stor

mun, hvars käkar iikväl ej kunna utvidgas, och läppar

som ej äro köttige. De andas med biträde af halsmusk.

lerne, och röja ingen ordentlig röst eller läte; blott lüften,

som i det den utriäsas, eller liksom kräkes ur lungorna,

intränger vid utfarten i den inom halsen öppna pise, upp-

yäcker ett qväkande eller gurglande ljud.

En del äro med stjert försedde, andra sakna den: en
genast synbar familje - skillnad. Men hvad de förra **) angär

,

är det icke blott genom Stjertens närvaro, som de med den

samma försedda Fyrbenen utgöra en särskilt ßock. De äga

än Hera kännemärken gemensamma, hviika ej Unnas hos

de stj&rtlöse. Deras kropp t. ca. är betäckt med en vid-

hängande hud. Hos de arter som hafva fyra fötter, äro

desse lemmar ganska korta, lika länga och sä ätskiijde,

att de icke bära kroppen. Tungan är alltid anhäftad. In-

gen vanlig parning genom köndelarnes förening föregär

*) Sköldpaddorna undantagne, säsom främmande für vir Fauna.

•*) Heia denna Naturliga Ordningen kallas efter Brogniart Batracci,

och indeias i 2:ne familjer Caudata och Ecaudata (Urodeles et Ano-

ures Dumeril.) De sednare omfatta heia Grodslägtet; de förra ater

Sirenen, Proteen och begge slags Salamandrerne , aF hviika de i

vattnet hyste benämnas Triton. {Opel har tillagt den 3;dje familjen:

Apoda , hvartil! Ormslägtet Ctecilia föres). Fordom, och af von Lin-

ne sjelf , skildes icke Salamandrerne frän Odlorna (Lacerfae) , men som
dock äro tili deras natur och Organisation ganska olika. Ett med a

öron lorsedt hjerta; en ofta fjäHig eller hard kropps-yta; fötter väp-

nade med kW, och fostren, tödde, genast utbildade, intyga Odlornas

ttskillda platt pä Aoifibierues lista.
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hos dem , men det oaktadt blifva eggen bördiga inom Ho*

nans kropp, troligeri medelst hansädens absorbtion af Ho«

nans kön-organer, hvilka vid den tiden «ynas mycket sväll-

da. Ändtligen framkomma eggen, ett i sender, och kläc"

kas efter nägra dagar. Det händer hkväi hos en del, att

kläckningen sker inom modrens kropp och fostret fär ge-

nast den form det bor aJJtid bibehälla, men som först vin-

nes med tiden af de föregäende. Alla desse äro i allmän-

het kaliade Salarnandror , huillra nyare» Rrpetologer, frän

olikhet i form af vissa kroppsdefar, i hushäilningen och vi-

stelse-orten , äfven ansett i egna slägter deibara : Jord- och
platten Salamandrerne.

Säsom Inhernska förekomma blott de sednare i Nor-

den. Det är eck den bekantaste af dessa, hvars märkvär-

digheter vi tillförene (N.o 9 ) afskildrat. Genom beskrif-

ningen af en mindre Slägting, ät Iivilken vi egna detta rum,
mä äfven vissa tvifvelsmäl häfvas om speeifika ätskillnaden

dem emelian.

Af alia kända sä kaUade Vatten-Salamandrer , synes den
lilla, som är foremälet, att vara den smidigaste och minsta,

säJJan af mer an 2»- tum i längd, hvaraf stjerten utgör hälf-

ten. Hufvudet är grodlikt, framtill afrundadt, ofvanpä
platt

, vid sidorna och i synneihet öfver ögonen upphöjdt
samt näsborrarne rundade. Ögonen stjerniika, och blekt

guldfätgade. Halsen är kort och smalare än hufvudet. Ba-
ien är trind, men litet hoptryckt vid sidorna pä Hanen,
hvars stjert är iansettformig ; deremot trindare och med läng-

re spets hos Honan. Pä framfötteme äro fyra tär och 5
pä de bakre, alla trinda, trubbiga, utan klor eller naglar.

Nära hälarne sitta 2 smä knöiar, af hvilka den yttre säsom
utstäende, künde anses säsom en sjette tä. For blotta ögat
synes yian pä kroppen alideles slät ; endastvid sidorna upp-
täckas nägra smärre knottror. Med synglas äter betraktad
är huden ojemn eller straf och liksom finfjällig.

Könen äro i vissa deiar olika hvarannan, och säledes
märkes att Hanen har kam, hvilken börjar i nacken och
Jöper tili stjertens ända, samt är nästan bögst öfver midten
deraf, och icke vid bälens slul afbruten , som hos den siör-

re Vatten-Salamandem. I kanten är den naggad, och of-

ta med en dunkel Hack vid hvarje inskärning. Öfia delen
af kroppen är än olivgrön, än brun, än gröngrä med rad-
tals gäende smä mörka Mäokar. Äfven vid begge sidor af

hufvudet gä mörka strimmor, neml. en öfver den öfre kä-
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kell, en annan genom ögonen, den 3:dje öfver dem, livil-

ka förenas vid nosen ofvan det rundade näshälet. Strupen
är gulhvit med olivbruna Häckar, och derifrän gär, pä un-

derlifvet, ända tili stjerten, en höggul rand beströdd med
runda, bruna, svaita eller bläagüga prickar.

Sljerten har lika färg ofvanpä som Kröppen, och in-

under samma som Lakens med dunklare fjäckar. D^n mig-

gade kämmen är ock der blekgul, äfven benen, med sina

smä fiäckar, er hvilkon on i eynnerhet utmärker vSlg pä b«k-

benen öfver knäleden, helst den finnes alltid. Pä täerne,

som äro tili en del med hud förenade, likna Häckarne nä-

stan tverband *).

Honan förekommer rherendels litet storre an Hanen

;

ocksä vid fortplantnings tiden är buken pä henrie tjock och

uppdrifven, Stjerten synes rund och längspetsad; men är

Jikväl ofvan och under 'kantig ; kroppens grundfärg olivgrön

eller brun gulgrön och klarare efter hudningen. Iirän no-

sen gär bakät en brunagtig strimroa, och frän undra kä-

ken en annan öfver ögonen. Bakom den första börjar en

annan ä ömse sidor af halsen, derifrän de löpa längs ryg-

gen ända tili stjertspetsen , och äro, tidigt om vären, brunt

punkterade. Härigenom fär ryggen elt kantigt nutende.

TNägon gäng ses ock en lika lärgad linie gä midtöfver lif-

Vet, som dessutom är beströdt med fina knappt rnärkbara

dunkelbruna prickar. Underlifvet är gulhvitt och midtpä

orangefärgadt, med eller utan spridda, mörka fjäckar. Jem-

te detta hafva Honorna af denna art, säsom fuükomligt

utbildade, i bötjan storre hufvud och klarare grundfäig,

särdeles efter hudens förnyande, samt endest tvä dunkla,

stundom föga synliga ränder pä ryggen, och bäde buk och

stjert utan fiäckar.

Efter parnings • perioden , och nägra derefter timade

hud-ombyteri , mister rinnen sin ryggkarn, och i dess Ställe

ser man der en rad af mörka punkter; likväJ behäller stjer-

ten sin lansettform ; men pä Honan försvinner smäningoin,

in pä äret, den öfre och undre skarpa kanten , sä att stjer-

ten blir nästan trind, och det är da hon föreställer von

Linnes Lacerta vulgaris, hvilken man länge bälüt antingcn

för eejen art , eiier för verklig artförandring. Ganska san-

nolikt häiler Hanen sig beständig^} e i vatlnet , eroedan man
kan finna honom der under heia sornmaren, da pä samma

•} Pa den bifogade Tabellen har, denna gang, endast Flonan kunnaf af-

tecknas. Da frflindeles en annan af samma Slägte förekommer, bop-

pas vi ock meddela llanens atbiid.
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tid, Honorna träffas icke sällan pä det torra, som vi ge-

nast viJja anföra.

Att det gifves flere afarter af den LiU* Vatten- Sala-

mandern, är mycket säkert. Färgen pä öfre delcn af krop-

pen har hos bäda könen befunnits öfvergä frän mörkgrön
tili gröngul — ja ända tili guibvit. Buken deremot visar

alltid samma farg, ehuru denne kan vara ibland högre, och

det mestpä Hanen. Äfven de dunkla flackarne derä, färre el-

ler flere , bli olika stora, raen alltid rundade, och de ofvanpä an i

2 rader, an i 4 tätare. Pä strupen ses spridda punkter, men
de felas S?andom. Täerne äro an svarta i ändarna , an gul-

agtiga och fläckiga *). Med ett ord, mänga fast obetydli-

ga afvikeiser i färg och teckning kunna fortkomme, nien

hvilka icke bevisa nägon verkiig artskillnad.

Pä Hanar som blifvit öppnade, har man funnit ä örnse

sidor i bukrymden en Testikel, som framtill tyckes utgö-

ras af idel fina, knottriga ,
guiagtiga kärl. Hos Honan äter

synas eggstockarne temligen stora i förhällande mot krop-

pen, och det säges att man räknat uti dem frän 116 tili

140 dunkelbruna egg af Roffröns storlek.

Egentliga uppehälls-stället för dessa slags djur är i

diken och stäende vatten, i hvilka man funnit dem taliikt

bvimlande (säsom i Thüringen). Den första värvarmen

lockar dem utur de gömställen, der de före den sist för-

flutna vintren inkrupit meüan löf, mossor och stenar, De
skynda da i vattnet för att pä sitt satt paras, och man pä-

stär att denna Art gor det tidigare an den större. Omkring
par veckor varar detta ärende, under hvilken tid Honan
släpper eggen, ty hon föder icke lefvande ungar, som det

sker af Hera de egentliga Qdlorna. Eggen fästas här och

der vid grässträn i vattnet, se gulbruna ut och pä ena sidan

hvita, samt omgifvas med ett slem som fastklibbar dem **).

Smäningom sväila de, och efter nägra (8—10) dagar ut-

vecklar sig larven, som, innan han utkryper, liMiar en

hopkrumpen Igel. Snart visar sig det breda hufvudet med
dess stora ögon, och kroppen utdragen lansettformig, Yid

*) Ocksä träffas Honan olika tecknad sä väl i vattnet som utur detsam-

ma Strimmorna pä hufvudet äro mer och inindre tydliga , eller ibland

e'j synbara; äfveniä är det med fläckar och punkter pä underlifyec.

Att stjertens form icke är alltid enahanda, är redan anmarkt.

••) Uti Reils och Authtnrieths Archiv für die Physiologie, 10 Band. I

Heft p. 84—112 förekommer en förträfflig Afhandling i detta äranes

.Untersuchung über die JßntwicKelung der Eidechsen in ihren Ej ern



LITEN VATTEN-SALAMANDER.

hufvudets sidor sitta de 3 framätböjda gälfransarne. Fat-

gen är Ijnst hvitgul pä kroppen, och inunder löper en brun

sirimma efter heia längrlen. I detta larv-tillständ simmar

djuret mycket fort och fäster sig ofta vid strän och andra

föremäl som det räkar. Fötterne som icke kunna i borjan

urskiljas frän bälen , biifva synlige under sednare somma-

ren, da gäl-öppningarne omsider tillslutas, och det är blott

med det stora hufvudet som man nu igenkänner ungen

frän mpdren *).

När Honorna lemnat eggen ifrän sig, öfvergifva de

den väta vistelseori de i borjan delat med Hanarne och gä

pä Und, sann inkrypa i trädgärdar, skogar , ängar, gödsel-

stackar, källaie och andra stallen, likväl alltid der riägon

fuktighet Hnnes. Om dagen göroma de sig och synas sällan

utan i skymningen och i regnigt väder; nattttiden kräla

de omkring och söka sin föda. Sä qvicka deras rörelser

äro i vattnet, och i synnerhet da de under alstrings perio-

den tagas derur, sä hjelplösa och tröga blifva de uppkora-

ne pä marken, och forma knappt att vända sig om man
valtar dem. Hviiande, kröka de sig med hufvudet ät stjer-

ten tillsammans. Nu liksom fly de deras fordna hemvist,

och kastas de deruti, sä söka de genast äter det torr«.

Detta gälier väl egentligen om Honorna, helst Hanarne ej

följa dem ur vattnet efter parningen ; xr.en desse öfvervin-

tra utan tvifveJ ocksä pä landet, der de mot sena hosten

välja sig passande tiliflykts stallen. Det är icke orimligt,

att Honor, som alltför längt aflägsnat sig frän den vata

platsen , under sommaren icke kunna alla är fortplanta sig,

ty pä det torra sker det visst icke, ehuru La Cepede trott

nägot sädant frän den anmärkning han gjort, att smärre

eller i tums länga med stora hufvuden funnits pä landet,

och säledes gissat att de varit lefvande födde,men han er-

känner sig likväl aldrig funnit annat an egg hos Honorna.

Att en stor del af Amfibierne tultals ombyta hud, är

väl bekant. Vatten-Salamandrerne göra det duck oftare an

flere andra, och i detta afseende likna de Grodorna. Me-
ra lifliga och rörliga i borjan af den blida ärstiden, förlo-

ra de inom kortare tid mycket krafter, som äter mäste

crsättas: och bärtill bidrager ombyte af huden, som sker

hos somiiga hvar 4~5.te dag, hos andra hvar 3—4:de vec-

ka. Troligen beror denna tidigare eüc-r senare handling,

sä väl af Luft-Temperaturen som närings-ämnehä och an*

•) Se tttfwligaie härom N;o
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dra tillfälligheter. En eller annan dag före ombytet, sy<

nes cljuret liksom trögare än Vanligt och man särdeles be

gär efter föda. Huden börjar dä först lossas pä hufvudet

frän nosen och läpparne, hvarefter Salamandern än vrkier

sig ät sidoma, an drager sig tillsemmans ,
hoppar äfven utur

vattnet med hufvudet, pä det att lüften malte inkomma
meliaa huden och den gamla, der den redan iossnat. lin-

der dessa rörelser griper djuret i huden, som betackt huf-

vudet, med framfötterna och säledes ut drager den ena ef-

ter den andra. Detla gär likväl längst ut; det pfrrga sker

mycket fortare, sä att snart är heia betäckningen afstru-

ken, medelst fortsatta vridningar af kroppen. Nedskriden

öfver bakdelen, skjutes den än vidare bakät öfver stierten

,

och genom täernes indragande, skiljes den snart frän bak-

fotterna, hvarefter djurel tili slul utdrager den toma stjert-

ändan med munnen. Allts?unmaus kan afgöras inom tim"

men, men ibland pä längre tid. Nägon gang lossas dock

huden mindre ordentligt och spricker pä ryggen, innan

framfötterna hunnit utdragas. Ibland hjelpa desmädjuren
ock hvarandra. Stundom fär man se dem roa sig med det

toma skinnet eller tugga det; Efter hudningen hänga de

stilia i vaitenbrynet, liksom för att hvila sig nägra ögon-

blick, hvarefter de snart äterfä sina muntra rörelser. Märk-

värdigt är, att dä den afdragna huden undersökes, befin-

nes den alldeles omvänd, och der bakbenen sutit, liknar

den en omvänd handske; äfven för täspetsarne är huden

oskadad. Blott för ögonen finnes ett par häl, liksom pä
afstrukna Ormskinn, hvilket visar att ögonens hud icke

ombytes.

Vatten Salamandrernes föda utgöres mest af Insekter,

Flugor, SpinnJar och dylika krypande, hviika de uppsuap-

pa bade i vattnet och pä marken, der de framför allt an-

nat nä rings ärnne ge företräde ät en af rt gn ut«pädd ster-

cus humanuni. I vattnet tjenar dem, utom de der befint-

liga kräken, äfven Grodrom, hviiken de icke sallan genast

ä'er lemna ifrän sig. Man har ock seit dem sluka sin nyss

pä stunden lälida hud.

Frän deras slätare kropps-yta utsipprar ingen sädan
skarp vätska, som man anmärkt hos flera af dem, hviika

liöra tili samma djurklass. HÖns sluka dem säledes man
fara , och andra lagiar, säs»om Storkar och i synnerhet Ugg-
lor, skola

?
efter La Cäpödes intygande, icke heller spara
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dem, da de kunna öfverkommas. Vi kann« för öfrigt In-

gen vidare nytta af dem i Djurens hushällning.

Pä Tabellen förestälies en fullkomligt utbildad Hona
i nat urlig storlek» — i. sedd pä sidan. 2. vidöppen lig-

gande.
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TOBIS.
AMMODYTES Tobiinus. Linn. Sandäl. Pä D. Sand-

graling. Tobis. Tobiesen. Pä N. SilL Söfaßsk. Sand-

sild. Pä T. 2ubies. Sandaal. Pä E. Sand-Launce*

Pä Holl. Sandspiring. Pä Grönl. Putsrotak.

Kröppen är silfverblänkande, bläagtig. Den
undre käken nägot forlängd och spetsad.

Linn. Syst Nar. ed. Gmel. I. 5« p. n44« Faun. Suec. p. 109. CI. 4.

Pisces. Ord.3. Apodes. Lm/z.Skluska Res. s. 143. Öl. Res. s. 87. — Ar-
tedi Gen. j>. 16. r. x. sp. 55- — Reez. Faun. Su. p. 314. — Bloch Fisch.

Beutschi. a. s. 24. Tab. 75. f. 2. — Penn. Britt. Zool. 5. p. 156. — Fa£r.

Faun. Grönl. p. 141. — 0/<z/>. ^ Fax/. Isl. Res. p. 587. t. X. f. 11- 15. —

.

Fischer Lifl. s. 114.

Sä visst som det egna i skapnad och Organisation utmä'r-

ker Fiskarne frän andra Djurklasser, sä synes ock det för-

nämsta kännemärket bland de simmande Hockar, som äro

med öppna gälar forsedde., kunna hämtas af förhällandet

hos Bukfenorna. Dessa, hvilka de fleste äga , saknas Jik-

väl hos den sä källade fotlösa flocken (Apodes), och det är

tili denna som Sandalen hör.

Jemförd med sina slägtingar bestär Tobisens väscndtliga

skillnad i dess hoptfycMa , ajsmalnande hufvud, och an-

dre spetsigare h'ike, nälfina tänder ock j-sträliga gälhinna,

en trind älformig hropp , /ward fjälleh äro ganska smä
och Uitt ajjallaride , samt sljertfenan skiljd frän de öfriga.

Det var Artedi som först bestäoide detta slägte säsom
eget, hviiket von Linne' och Gronovius äfven sedan antogo;
iikväl var Salvianus den forste bland Ichtyologerae, som
omtalat Tobisen och äfven tecknat den , fastän iika sä orig-

tigt som sedermera Gessner , Aldrovand , Jonston, Ruysch
och Willoughby , hvilka blott längt en och samma afbiid,

utan vidare granskning, Sannare blef omsider den som
Ray meddelte; dock rna Kleins figurer anses förtjena fö-

reträdet-

Sa rike vi&sa slägter verkligen oro pä arter , sä spar-
samt är deras antal hos andra: Tobisens intygar det, ty
ännu känner man blott en enda art.

Denna ager ett Janglagdt hufvod
, nägot samtnantryckt

vid sidoma , och smalare an bäien. Kakarne äro al oiika
längd : den undre är iitet mer utüragen och hvassare an
den öfre, hvarä läppen syAes likasom dubbel. De inom
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murinen bcHntüge tänderne äro klenn och likna fin« nälar;
blott i svalget finnes ett par skarpa knölar, hvarmed rolvet
eller födämnet fasthäiles GälÖppningen ärtemligen vid, och
locken beslä af 4 smä skifvor , samt gälhinnan af 7 strälar.

Näshälen sifta rnellan munnen och ögonen som aro ganska
smä, med deias svarta pupili inom en siifverfärgad iris.

Pä den trinda, älfomdga bälen är ryggrn gräagtig, med en
längsefter gäende fära Jör den Jänga ryggfenan; tver ränder

gä ock^ä ned ät buken, som lyser siifverfärgad och nägot
i biätt skiftande. Anus sitter nära sijcrtändan, och sido-

Jinien löper r?-kt efter kroppen, livaiä fjällen äro, säsom
-inycket smä, knappt synliga och lätt affallande. Alla sti ä-

larne i fenorna, hvaraf Bröstfenan äger 12, Analfenan 28,

Kyggfen^n 60, och den i stjerten 16, äro veka, och den hu-

den myeker tunn som förenar dem, I Rygg och Analfe-

norna befinnas de enkia, men deremot delade i ändarne
hos sä väl Brost- som Stjerlfenan, hvilken sistnämnde är tili

skapnaden gaffeiiik.

Vid granskningen af de inre delarne förekomnra Lef-

ren, Mjelten och Magen hvar för sig odelte; men vid den

sista synes ett temiigen stört bihang. Tarmkanalen äger

mänga krökningar, samt dess hud en mörk svartprickig

yta. Bade Horn och Mjölke aro hos hvardera körtet ofvan-

till sarninanvexta och vid nedra ändan delta. Simbläsa sak-

nar man fielt och hallet hos derma fiskart » hos hvilken man
för öfrigt raknar 63 ledknotor i ryggraden.

Ehuru fiskens vanliga längd är 5 - 7 tum, och tjoekle-

ken knappt en half, tmffas dock stundom en störr^ art-

förändring af L ains längd, och 1 tums bredd VVcrsölver.

Denna benämnes da Tobishnng ; säsom stör och sälisam.

Naturen gaf Tobisen skt stamhäll i det Nordligare Eu-

ropas Hr.f, och han träfras bade i NorrsjÖn och Ostersjön,

säsom nära Gottland och Öland (öster ut) samt nt-dät Ble-

kinge och Skäue, och der ymnigast vid CimbriTsbaron , mer-

endtds iängre ut ifrän stranden, och pä sand.botten, der h n

beqvämfigen kan nedgräfva sig qvartersdjupt , och bar den-

na egenskap och bostäilet jemte formen utsn tvifvei gif vit

första anledningen tili det namn hau i allmänhet bär„

Hans vanliga föda sägas de Maskkr.ik och Biötdjur va-

ra,somvistas i sämmä eiement som hyser honom. Med sitt

spetsiga hufvud uppsökerhan dem i sanden orh skqnar icke

ens sina egna ungar, enligt imygandet af Bloch, som fun-

nit dylikt hos tvenne af honom öppndde. Aiimännast häi-
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ler han sig pä d jnpet , och man skall i klart och stilla vä-

der se honom ligga krökt i ring som en orm pä sanden,

eller deruti nedkrupen, ibland i qvarter djupt, blott upp-

aticka ändan af sitt hufvud. I Maj mänad är hans lektid
s

da romraen afsättes eller fälles pä den sandiga bottnen,

der Tagelmasken och andra vattenkräk tjena honom
tili föda. ßland fiskar är Makrilien hans värsta förfölja-

re; han är icke heller fridlyst fördern som niest beskat-

ta Hafvets invänare; ty han fängas medan ebben varar, gö-

nom dertill förfärdigade räfsor hvarmed han ur sanden upp-

drages. Vanligast begagnas han dä tili bete pä krok.

medlertid förtäres han pä Hera orter, äfven i de sydligare

af Sverige, utan annan tiilredning än blott torkad; han sä-

ges äfven utrikes ätas med syrlig säs, och Grönländaren rak-

nar honom bland sina läckerheter.

Tab. föreställer Fisken x nat. storlek, samt yidden af

dess genomskäming derunder.

4*
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TASK-KRÄFTA.
CANCER Pagurüs. Krabbtasha. Pä Fr. GraJe. PA

Eng. Cr#£. Pä T. Krabbe* Meer -Tasche.

Ryggskalet är fmknottrigt, och har 9 rynkor i

kanten ä ömse sidor.

Linn. Syst. Nat. ed. Gmel. L V. p. 4975. 47. Faun. Suec. 2. n. ao?8.

CVS. Insecta. Ord. 7. Aptera (rättare Gl. 6. Crustacea. Ord. a. Ma«
lacostraca). — Linn. Vestg. Res. s. 170. — Mus. Adolph. Fred. r. p 83- —
Fabr. Spec. Ins. 1 p. 5oi. Mant. 1. p. 5»i- — Herbst. Cancr. 5. p. i65- n-

7t. t. 9. f. 59. — Penn. Brit. Zool. 4- r - 3- f. 7. — Aldrov* Exsangu. x8&.

Innan de Naturkunnige , genom äskädandet afdeninre or*

ganisationen hos Djuren, föranleddes att sorgfalligare be»

trakta de lefvande föremälen, saknade de ärinu helt visst

en sannare äsigt af dem. Erfarenheten lärde väl att olik-

het i utvertes bildning oftast, om icke alltid, antydde sär-

skilta anlag och cgenskaper, men det äterstod att genom
djupare forskningar kunna intränga i den doldare Naturen.

Det var vär samtid förbehällit att bana sig vagen dertill, och

de Snillen som visat den, hafvä beredt sig en ododligäta;

och hvilken bifaller icke, att Cuvier och Blumenbach stä

främst ibland dem?
Von Linni gaf ät en flock bland djnren, dem han be«

uamnde Insecter, sä vidsträckta kannetecken, att de äfven

först syntes billiga föreningen af varelser, hvilka dock se-

dermera befunnits väsendtligen olika. Sädant är hans Can-
cer-slägte, sä vidsträckt och mängfaldigt, gränslinien mellan

hvilket och Insecterne (egentligen sä kailade) nyare Zoolo-

ger, utan tvifvel med fullgoda skäl, uppdragit, Mä hända
den Classbenämning af Shorpdjur (Crusraceaj som blifvit an-

tagen, synes nägot obestämd; men man har skapat nam-
net efter dem man först iärt känna, som neml. äga Kröp-

pen och ofta äfven lemmarne beJtlädde med en halhartad
skorpa , hvilken de ärligeri ombyta ßevis äro ock förut

(N:o 29 ) anforde, i hvilka utmärkta lall dessa djur skilja

sig frän aila andra , danade Jiksom de utan ryggrad. De
andas medelst organer Jike gälar; deras bufvud har fyra

spröt , och, som det synes, mera sammansatta mundelar;

de hafva ett märkbart hjerta och en mage af egen structur.

Eggen äro först synliga inom kroppen, och, omsider

utkomne, bäras hopgyttrade under stjerten eller derom-
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kring, for att mogna; fostrets form utvecklas genast ; krop

pens yta widergär periodiska ornbyten; och lägges nu härtiil

den fullkomligare Organisationen, ^roppstyrkan och ett kött-

agtigare vasende, tyckes detta «llt gifva Skorpdjuren, ibiand

varelser med ofärgad biodvätska, en upphöjdare plats an

Insecterne.

Skorpdjuren *), i en mindre vidsträckt bemärkelse, in-

nefat lande egentligen de sä kallade kräftlika, förete i aii-

mänhet tvenne familjer, tili skiljemärke af hvilka m&n an-

tagit stjertens längd och läge. Utur en af dessa har Hum-
mern (Astacus marinus), säsom typ af de längst]ertade (ma-

crouri), erhällit ett föregäende mm i detta Verk, Ett exem-

pel af den andra, af motsatt förhällande (brachyuri), ge-

menligen kallade Krabbor , n>ä ocksä nu anföras.

Tashhräftan (Cancer Pagurus) **) uppehäller sig i sto-

ra hafvet och nalkas yära vestra kuster, sä väl som nägra

flera, hvilka äro säsom särskilte Arter med henne beslägta-

de. Hon igenkännes pä Ryggskalet, som, ä ömse sidor om
hufvu det framtill, har 9 veck eller färor i kanten; hennes

*) Vir tids bäste ^ootoger hafvä delat Crustacca \ tvenne ordnlngar:

Entomostrpca och Malacqstraca (Astacoridea Dumeril). De förre

omfattaSS femiljer: Cljpear.ea, Ostrocardoa och Gjmnota, hvilka när-

ma sig mycket tili hvarandra i hänseende rill Organisationen. Deras

kropp är icke helt och hallet betäckt med en sadan kaikskorpa Sora

de fö'jande, utan snarare med liksom tunna böjliga lameller af horn-

lik natur. Deras antenner iörb}tas ofta tili sinifötter, och munnens

frät-redskap aro mindre sammansatta. Ogonen äro derjemte mycket

smä , stundom i ett enda förenade, och fötterne sällan ändade med
knipklor. Stor de« af dem äro dessutom idel mikroskopiska djur.

Malacostraca nrgöra de egentjiga skorpdjuren, och hafva alla en

härd kaikartad betäckmng, och de ßesta hufvudet förenadt med R ygg-
skalet De sammanfcrdes alla af von Linne under ett gemensamt släg-

te, Cancer, hvars >stora olikmrmi'gliet emellan dess talrika , sä kallade

Alter föranledt tili deras indelning i familjerne Oxyrinchi , Cancri-

formes, Macrouri och Arthrocephali. Det bör ock billigt nämnas,
att Hr. Leach, Englands berömde Entotnolog, äfVen iöiei'aglt en ge.

nare inde ning af denna flock, i) uti Podophtalma (med skaftade

ögon) och desse i Brachyura och Macroura
, och a; uci Ed.' iophtal-

ma (de, hos hvilka ögunen icke äro utsiäenda.)

**) Namnet Pagurus , som l.ärledersig fiän Grekiskan^, beryder in prm-
ruptis, ripis hahitans. Man igeüfiiiner det hos Plinius och andra forn-

. tidens förfaltaie- Utan tvifvel tillegnades detsamma at flera sarsktlta

arter; och som man tidigt bemödrde sig att utflnna natur, anlag och

egenska^er hos de Jefvande Varels enie
, ,.b'ef Kiabban ansedd som en

symbol af visdom och slughet, hv.lken hon for s'üt sjelfbesUyid sades

tisa vid flera tiMfällon Pagwi sapientia var ocksä ett ordspräk hos

Hörnerne, och det är sannolikf att Krabhan för denna förmenta dygd
hängdes oro halsen pä den Ephesiska Dianas bild.
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klofotter äro derjemte svarta i ändame. I storleken före-

kommer hon olika , Stundptn öfverträffande den teckningen

visar. Ryggskalet eJler skölden är nästan dubbelt bredflre

an dess längd, oval, kupig ofvanpä* , mest jemn, ej knölig,

men finknottrig yta, och kanten, särdeles baktill, nägot

uppät vikt — samt dessutom ä ömse sidor frän ögonen, bak-

ät, utmärkt af nio tver ruadade veck. Färgen är ljusbrun,

ehuru ät sidorna nägot i mörkt stötande. Framtiil, eüer

hufvudet melJan ögonen, är tvert och trubbigt 5-tandadt.

Munnen täckes ytterst af tvenne större af Hera smä sam-

mansatta lameller, hvilka leda sig utät och nedät; under

dessa synes ett par mindre, smala och äfven med Jeder för-

sedda; deinäst ett par än smalare, och inm rst ett par, hop-

satta af tre, liksom särskilt« och i kanten häriga skiivor. Pä

inre sidan om hvardera af dessa eller cmellan dem , äro tvä

käkar, utät kupige, men inät skäüge, med skärande kan-

ter, som, da de inbördes röras, kunna afbita födämnet,

samt falla nägot öfver hvarandra tili qvarhäHandet deraf.

Pä främre kanten, under och emellan käkarne, är en hinn-

agtig läpp, mot . hviiken, pä bakre sidan om munnen, sva-

rar en annan mindre tydlijg, men af lika hinnflgtig natur.

Sjelfva munöppningen är stor, och utan Hera märkbara

delar. Utom de förntnarnnde 5 trubbiga tänderne elier

taggarne emellan ög'mhälorna, finnus under hvardera ögat

tre sädana, nära intiil de tvä yttersta af dem, tvenne inre

spröt af fyra leder lUgä, ä hviika den näst fore den sista

ändas med en härßn spets. Sprötens baser utgöras af de

tvä understa större, benhärda och nästan trekantiga leder-

na. Ofvanföre dessa spröt, sorn kunna hopläggas och göm-
mas i sin hälighet, utgä frän en egen grop emellan de z

första tänderna pä det irubbiga snytet tvenne andra korta,

tagellika spröt med tvä lydliga led*r nedtill och Hera smä
deröfver. A ömse sidor af bäkn äro vid och under den-

SÄmma fästade, främst kloerne och dernäst 5 iölter. Käo-

fötterne eller Armarne btstä af 4 sinä* runda och 2 större

leder; hvaraf den 5 ärbred, oval och framtiil naggad. Den
yttersta eiler Kioleden är störst, oval, slät, blekbrun, med
spetsiga ändar eller knipklor, hvaraf den inre rak, den ytt-

re rörlig, skäilik, och begge innantiil naggade och svartag.

tige. Pä benen eller de fyra fötterne. äro de tvä necierste

lederne näslan klotrunda , de öfrige utdragne, trinda och

plattade, samt de ytiersta kortare , smala och spetsade. Vid

kamerne, men icke pä den platta sidan, sitta penseiükl:
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förenade här, men pä de yttersta ledern« rnndt ikring; dess-

utom äro desse delar spräckligt tecknade öfverallt med rost-

bruna fläckar eller punkter. Stjerten, sora är oval, har 6
afdelningar frän basen, som utgöras af en smal, nästan jemn-

bred Jamell sora binder stjerten vid kroppen. De fyra för-

sta lederne äro ungefär af lika bredd , den femte är störst,

och den sjette eller yttersta xnest triangulär med rundade

hörn. Alla äro häriga i kanten. Inunder stjerten gär längs-

efter densamma midtpä en upphöjd knölig kanal med öpp-

ning i spetsen för excrementerne , och pä sidan ora kana-

len, fyra gaffelforroiga , rörliga, härkantade brosk. Dessa

sitta parvis pä hvar led af de fyra bredaste, men de tvä

yttersta äga inga. I häligheten pä kroppens undre sida,

der stjerten ügger liksom inpassad , är en fära och pä mid-

ten af derma ett stört rundt häl vid hvar sida,samtett ud-

da framför dem midt i färan, frän hvilka häl rommen ut-

gär. Af dessa äro de 2 som sitta i bredd störst och för-

sedde med en hinna, som intränger i kroppen, men saknas

hos det främre, hvilket är minst, och kanske ej öppet. Sä
förbäller det sig pä Honan. Hos Hanen har stjerten, pä
lika satt betraktad, endast fyra härkantade leder; den an-

dra frän basen längst och bredast. För öfrigt är stjerten

mycket smalare. Under betäckningen Ugger ett hvittkött,

uttömnings-kanalen intager heia bredden, och oppnin-

gen (anus) tillsluten med en valvel. I stallet för de gaßel-

lika brosken hos Honan, Zinnas här blott 2 enkla, raka och

nederst ledfulla utskott, fästade pä första leden, vid hvar

sida om förrnämnde kanal. De beskrifna hälen under Ho-

nans stjert, saknas här alldeles, blott ett synes midt i fä-

ran, och gär snedt framifrän inät. Hanen tyckes hafva

större klor och ben. Eljest äro könen tili utstendet myc-

ket lika hvarannan.

Flera fenomen , som i dessa djurens ekonomi förekom-

ma, förtjente väi att nu anföras, t. e. om parnings sättet,

affödans framalstrande , den skorpagtiga ytans förnyande,

lefnadssättet, styrkan ,m. m. ; men nägra uppiysningar, dem
vi funnit nödigt att an vidare inhämta, nödga oss att spa-

ra dessa tiilägg för en annan gärig, dä beskrifningen öf-

ver en inhemsk Art af samma slägte äter öfveriemnas tili

den benägna Läsaren.

Detta slags Krabba fängas i Vestra Skärgärden, vanli-

gen i Hummerlinor jemte Hummern, och betalas väi, dä

den finnes tili saiu, helst den anses i orten som en läcker



TASK-KnXrTA. 99

mat och bättre an Hummer, ehurti Fiskare icke sardfle»

värdera den. Tillredandet för bordet sker genom smfning

med Vin, Smör, Hvetebröd och Kryddor.

Icke raindre begärligt användes Krabborna, bade un*

der och efter Roms tidehvarf, for de kräsliga bördln, an-

skont Galenits sager dem vara en mindre Inttsmalt fort*.

Man uttömde skalen och äter ifyllde dem med köttet bUn-
d«dt med det sf /lere, jemte Peppar, Kanel, Sacker, Rus-

sin, Eggegula och rifven Ost. De lades derpä i smör och

stektes med glöd ofvan och under, och sluiligen anräuades

med Pomerans saft och päströdd Peppar *).

Likval har Task-kräftan icke varit koket ensamt tili

begagnande förbehällen. Dioskondes , Vilnius och mänga
AEsculapii fordna Söner efter dem , bärte Greker, Romare
och Araber, ansägo Krabbor och Kräftor värde ett rum pä
Apoteken, deriträn de föreskrefvos bade rä och kokta sä-

som motgifts medel. Det brända Pulvret af dem berömdes
säsom nyttigt utvertes pä kräftsär och för bett af rasande

djur, Orm- och Spinneistyng. Soppor pä dem ko-kta b. u-

kades af Lungsiktige , att förbigä fiera andra sjukdoms till-

fäliigheter, för hvilka de pä ett eller annat sätt troddes gag-

nelige **), men sedermera, utan rigtigt ansprik att säsom

Lakmedel blifva bibehäline, i upplystare tider äro forde

pä öfverblifna listan.

Tab. föreställer en Task'kräjta af mindre storlek, —
och den blinda figuren derjeuue, samma djur fräa uadre

sidan.

•) Aldrovand, exsangv. p. 196.

**) Den kallades Cancer ojficinarumi Pharmtcopeerne. D&L Pharm, p,

400. ». a4.
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DYNT-KRÄKET.
CYSTICERCUS cellulosae. Bynt. Pä T. Finnen.

Pä Fr. Hydaäde. Pä D. Untcorm.

Hufvudet är fyrhörnigt; snytet utstaende och
försedt med hullingar; kroppen trind , vid hal-

sen smalars, och ändas bakat med en ellip-

tisk stjertbläsa.

Rudolphi Entoz. Hist. a. 2, p. aas. — Linn. Sysr. Nar. «d. Gmel. h.

p. 5o39» (Tasnia cellulosae.) — Malpigh. in Ephem. Nat. Cur. dec. 2 Ann.

7. p. 58- — Wepfer. ibid. Ann. 9. p. 451-451. — Fabricius i Dansk. Vid.

Selsk, Skrivt. N. Saml. 2. p. 207. — Goeze Neueste Entdeckung. Halle 1784.

— Fischer Cont. expos. Wem. 3. p Schrank Bayersche Heise p. 137«

— Blumenb. Abbild. 4. H. n. 5g. — JÖrdens Helrainthol. p. 87. -— Zeder

Naturgesch. p. 407. — Steinbuch Comment, de Taenia hydatigena ano-

mal«. Erlang. 1802.]

(xenom den upptäckt Tyson först gjorde aF Intestinal-

kräk, som kunna trärfas i andra delar af djurkroppen an

tarnikanaien, öppnades för naturforskaren ett nytt fält, som
inom sin nästan gränslösa omfattning, företer varelser, sä

mycket snarare undgäende alimän upmärksamhet, som de
ofta endast med väpnade ögon kunna igenHnnas och urskil-

jas, och äro derjemte inhyste pä sä dolda Ställen, att man
blott tillfälligtvis uptäcker dem.

Bland tusen andra mä här närnnas BJäsmaskarne , ett

naran som man, Man afseende pä en grannlaga slägtskill-

nad emellan föremälen, tillegnat aila de maskkräk , hvilka

anüugen äro inneslutna i en bläsa, eller pä hvilka en dy-

Jik utgör nägon dei af deras kropp, och knnna träßas öf-

ver aHi i djurkroppen, utoxn i magen och tarmarna, men
i musklerne, hjernan, brösthälan, letvern, njurarne, kröset,

wtanpä fet-tarrnama, iifmodem och urinbläsan. JEmedlertid,

i man kunskapeme, afven häri, genom nya uptäckter bliL

vit utvidgade, hafva de mera uplyste funnit utväg att folja

nauiren närniare pä sparen, genom bestämmande af sanna

slägter och de arter som tillhöra dem *).

Cysticercus **) är ett slags hläsmash och nu antagit slägt-

•) Att man varit vHlrädig om benämnande af sa beskaffade kräk som
dessa, vittna de fiera som Unnas gifna — Hydra af v. Linne; Trenicm

species at Pallas, Qcetze och Gmelin; Vennes vesiculares af Block;
Hydaligente vesicariae af Schrank, Hydatula af Abilgaard &c.

*•) Zeder
f som gifyit namnef, har sammansatr det af GrekuLa ordefi

vesica, blasa, och KBOKOg cauda, stjert.
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narrra för det Kräk hvars Historia här bifogas, innefattar

säledes Maskar, sora äga fyrmynt hufvud och en rynhig

hropp med stjertbläsa , samt äro i en yttre bläsa eller cap~

sel inneslntne»

De gamle anmärkte hos Svinkreatur en tillfällighet,

hvilken de ansägo sora ett slags sjukdom hos dem — smä

bläsor, som, fyllde med en nästan klar vätska, Jägo sprid-

da emellan musklernes fibrer. Sekler, ja äriusenden för-

svunno, och man anade icke hvad de verklagen voro. Frän

äldre tider kailade Tyskarne dem Finnen.

Men, knappt 40 är sedan (1782) fann Otto Fabricius,

forst af alla, att dessa bläslika kroppar voro lefvande

kräk, och detta bestyrktes, kort efter, än vidare alGceze.

Werner , Fischer och Treutier gäfvo nya bevis ät uptäck-

ten, och Steinbuch fullkomnade den omsider. Da vi nu

läna hans beskrifning, anse vi den lemna föga öfrigt att

dervid tiilägga.

Dynt-KraTtet omgifves, efter Slägtets natur, af tvenne

hyllen. Gömdt inom det inre, iiknar det en af de vanli-

ga Hydatider *), som vid visia sjukdoms bändelser förekom-

ma. Den har utseende af en genoroskiniig bläsa, danad

af den tunnast« hinna, och fylld med en klar blähvh vät-

ska, samt Ügger lös inom ävt yttre hyllet, Biäsan är dub-

belt längre än des« bredd tversöfver (4—6 lin. läng och a~3
bred.) — Skapnaden är ombyfiig efter läget , fast meren-

dels aflärtg, stundom alldeles rund, eilet halfmänük eller

kantig, o. s. v. Hinnan, hvaraf biäsan bildas, visar en slät

yta för det nakna ögat, men under syng'aset är dtn lik-

som knottrig. Inre sidan är fulikomiigt *JäL Som biäsan

är genomskinlig , ser man midt efter läügden inuti en iiten

m
) En Hydatid är en enkel

,
nsgot härd och med en klar lympha fylld

bläsa, och som man ansett vaia en» utcmordemlig utsvälloiiig eller sä

tili sägandes aneurism af lymphatislvä kärl. Kä'gre hafva rrott, och

mä hända icke alldeles^ utan skäl , att Hydatiderne ä- o oita ämneu tili

organiska varelser af deras natur som här omudas. JEn sädan mening

hyste bland andra Edw, Tyson, som nter än ett sekel .sedan, i Philos.

Transart. n. 190. j». 506— 5*o« beskref sin Lumbricus hydropicu*. —
»oraneasay to prove thar Hydatides oiten raet in m^jbid animal bodies,

are a species of Worms , or imperfeut Anin als.» Hans observationer

voro gjorda pä en Antilop, och de üftafcififllÄaf bau hos d^nsamma
funnit, tillegnade han «err dubH*k by"« —. ea re'raotil hals och

stjertblasa , som han Hkväl ansog för mag*»n.» Af ä'dre Iielminthoio-

gef, nästan samfidige med de ine pönfittMaie jna i ks| J. Hnrcm.an

och Malpigh nämua», säsow, i föijd af eguu rön
,
byaande i»ka t^nka.

*



D YNT-KRÄKET.

trind blekhvit kropp fästad, hvars diameter är 3:dje eller

4:dedelen af bläsans längd; men härom strax mera.

Den yttre bläsan eller capseln so in omger den ny<s-

nämnde iure, eiler Kräket med dess egen bläsa , för att

skydda den frän klämning, är tjockare, segare, och bestär

af cellväf samt är dermed anväxt vid de omgifvaflde mu-

«kelfibrerne och, som det tyckes , försedd med fina blodiör

Iran dem. Dess inre yta är aüdeies slät, och Juktig ai de

inträngande vätskorna. Detta yttre svepe hör visseiligea

icke tili Mask-Kräket, utan, alideles derifiän skild! , ko in-

iner frän muskeln sjelf, ehuru Maskens retning derä mm

pä nägot sätt bidraga tili dess danande. M*n har liknat

det vid sömntorn pä Törnbuskar (Bedeguar), eiler vid gail-

äplen, hvilka, som bekant är, feysa vissa Insekt Larver in-

om sig. Skapaaden är rund, oval, mer elier mindre in-

dragen, alit som den med fiere eller färre punkter fästas

vid närmaste deiar. Undre sidan är gemenligen platt , den

öfre rundad och lösgöres Jätt, tiilika med Kräket, fiärt

köttmassan, om det händelsevis blottas. Halles den emot

ljuset, ser man den inre eller stjertbläsan derigenom : men
göres en inskärning, sä visar sig Masken sora den tunnaste

hydatis, och hgger helt lös inom densamma.
Sä väl nämnde ytire hyile, som Maskens egen blas«,

fylles med en klar vätska, iörrnodfigen af lympbatisk natur.

Kniigt de försök sorn Block dermed anstälit, skall ingen

hinna deraf bildas i kokande vatten, icke heller vatskan

löpna vid tiiiblandning af Sprit eller Mineral-Syror.

Uttages na den iiila inre bläsan ur den yttre eller cap-

seln
,
upptäcker mm, vid ena ändan, sjelfva Masken lik

en iiien utsläeiade knapp. Gömd tller in dragen inom sin

bläsa, visar den sig alideles kloirund. Bctiaktas äte» krop-

pen sarskilt och efter dess längd, forest aller den t-n liinn-

agtig, ihaiig kanal, med mänga yttre ringvis gäende ryn-

kor, är smalare i främre ändan, och vidare i den andra

hvarest sijeri bläsan b*firiner sig, och hvars öppniug, pä
lika sätt som ögon-pupilien , vidgas och sammansnöi pes «f

Masken. Hopdragen i kiotform inom bläsan, simmar h n

dock ick© i dess vätska, utan är härd och spimtig, sä att

den efter kiämning lätt ätert*ger sin skapnad och deraf

icke Jider, sä mycket mindre, som sjeilva bläsan äger iika

spänsüghet. Dä han utkiyper eller utvecklar sig, sker de t

ung fär sä som trefvarne (tentacula) pä tn Helix Snigel
j

iöxst syne« den deien af Kröppen som är nännast öppnin-
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g*n, sedan den dernäst följande, ocii tili siut sjelfva hal-

sen och hufvudet.

Kröppen säledes utkommen, äger 4~io lin. Jängd. Stör-

§ta bred&en tversöfver är en linie, och vid halsen en half-

Hei och häiien, frän bläsan tili hufvudet, bestär den af

cl Kühr« rynkor s »m ligga pä hvarannan, samt störst ja

ti rmare btäsaft, och smalast, ofta försvionande framät huf-

vudet. En cljupare fära ligger emellan z:ne rynker, hvar-

igennm en ütstäende eller convex ring formeras inom krop"

peh; och sbtn de yitre rynkurna da biifva ömsom större,

sä fär kroppen öfter heia lärsgden en vägtik yta. — För

Öfrigt är den som en tora sack, som hyser blott Iilet af

cn klar vatska, med nägra d^ri Hytande klotrunda smä

gryn, ulan vidare spär tili inelfvor. Ingen fibrös struetur

k«n npptackas i kroppen, thuru den röj«r muskulär« con-

fractioner; och clessi synas hos inelfve-kräken, t. e. Binni-

keinasken , i kraft Öfverträfla den som vara muskler äga,

Hufvudet, som sküar halsen, är af halfrund form och

JYamtÜl trubbspetsadt. Med biotta ögat kan det dock knappt

trskil as. Rundtörnkting detsamma sicta 4 sugvärtor, iik-

aom smä upphöjfiingar > hvaraf hufvudet synes nästan fyr-

hörnigt. Dessa värtor äro genomskinliga , och förrnodligen

sugrör, helst med syngiaset upptäckas 4 Jjnsa strimmor

som löpa ned derifräii ät halsen och försvinna i kroppen.

Jemte sugvärtorna ,
omger cn dubbei ring af huliingar

hnfvudets ända. Man ser nemligen dubbia rader af blinda

oppsiingar eller kanaier, iSfi hvar rad, paraliela och lika

shskilda sinsemellan. IM hvar och en af dem sitter en hui-

ling eller krok ; ella broskagtiga, genomskinliga , lika stora

i raden; men de i den hänire större, inat krökta och

fyrkantiga samt skönjas endast med synglasels biträde. Da

ornfattas hvar och en af sin kanai, sasom i en slida, men

kuana ej indr.agas. Pä döda kräk skola de stundoin sak-

na?, da endast lika mänga öppningar äro synliga. Desse

hakar eller huliingar, som vetta ät sugvärtorna, tjena att

haka sig fast vid närgränsande sidor. Ändan af hufvudet

som utskjuter vid hakringen , mä kaUas snytet , som är trub-

bigt och utan mynning, och ui kommer sistvid utvecklingen af

kronp o. h hufvud. Det är ihäligt liksom kroppen, och

kan indragns inom h ikringen *).

•) Sjelfva urvecklings-gr.Tclerna äro, som Goeze antecknat dem ,
FÖljande:

förs! borjar 011 b'äso lk en genomskmlig droppe. Smäningom försto-

yad , bi!«lar sig vid dess inre yta en mörk punkt , som sedan utgör

Maakens kropp, lwlken, omsider fullkomna^, har den egenskapen
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I anseende tili de ckkulära rynkorna har kroppen hos

dessa Mask-kräk nagon likhet med Binnike-Maskarne (Tas~

Iilao) , och af den orsaken föreriades de af Gveze *) och

Pallas **) med dem, Meli som bandformen är ganska sküd

frän den eylindriska, sä blir samma slägtnamn icke heller

passan ie, hviJket andra egmheter, säsom StjertbJäsa m. m.

älven bevisa. För öfrigt är BJäsmaskarnas atskiiinad för-

kiarad af Bloch, Walter, Kulpin , Treidler, Letsom bell

Götze; och det är bekant, att alla arter man tntiilfs iart

kanna, aga en enkel tdier dubbel hakekrans, samt de Hö-

stes hufvudanda försedd med 4 sugmynningar , hviika sä be*

gngnas, att när Krakel tarfvar föda, ulsträcker det sin kropp
ur sin egen blas» , och retar med sitt vapnade snyte cap-

seihndtns inre yta, som är med käff ymnigt försedd , hvar-

igenom näringss.tft tillliyter, hvilk^n af Maskens sugmynningar
uppt«grs och affores troligen ocksä tili st jertbläsan , säsom

förvaringsstäüe, att tjena i brist af felande tiilopp utifrän.

Fori pIantrnogssatt"t af dessa Kiäk, sä väi som Inelfve*

Maskarnes i aiimanhet , har man blott gissningsvts kunnat

anföra. Nägre, säsom Pallas, Gceze och Rhtzius hafva

trott dem alsira lefvande ungar ; men om sä vore , eil er ock

om det skedde medeJst egg, sä iärer ej kunna utlydas, hu-

ru afkornman (t. e. hos en i yttre bläsa innes/tuen art)

kan föras tili aflägsna kroppsdelar , säsom Lifmodren, och

derifrän tili de inre delar hos f stret, som äro besiätnde

tili bostälien for Mask-Kräkefi. Man künde kanske formo-

da att egg, möjligen befintliga i biäsan
,
genom dess bri-

stande ,
spridas och medelst sugrören upptagns och kring-

föias. Vare hamied hur det viil , torde im rnera ingen b* •

strida den satsen , att dessa Kräk, üksom den otaHga ska-

ran af likdanade Matar alster, äro Djnr Ökonomien ensamt

fiühörige, och kunna kailas , sorn Bloch uttrycker det —
«en egen verlds invänave »

Dym, en bekam äkomma, sä kailad sjukdom , hos Svin-

kreatur, hvilken man ford ern trodde besiä i körilarna, och
andre velac jemföra med Veneri.sk sn iua , är dä icke a ri-

llst an nästen eller bon för det slags Bläsmaskar vi bäi be-

skrifvit. De Finnas i Ceilväfven af alla rouskler, iiksom strod-

da i kroppen, utan att man röjer nägon onatuilig eller för-

att, börjande frän snyter, den vänder sig ut och in, sa att hufvndet,
gäende genom den tomma kroppe«, ottränger vid andra ändan , for

att efter behof fästa sig och söka sin uaring.

w
) Loc. citat

Stralsund. Magaz. 1. st. (1767) p. 64-83- T. ii a.
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ändrad beskafFeahet af köttmassan, nära de stallen der Ma-
skarne med sina bläsor säsom inhysta förekornma.

Goeze var den forste, som , seüan han fullkomligen be-

vist Mask Kräkets tillvaro hos Svinet, föll pä den tank«n att

det ocksä künde finnas hos Menniskor *). Det dröjde icke

heller länge, förrän Werner **) äfven beviste verklighete-n

häraf, thuru han ansag det som särskilt arl frän Sviudyn-

tet ***). Bland mang« andra äsyna vittnen f), har i sya-

nerhet Steinbuch , vid anställda liköppningar , funnit saturna

Dynt Kräk erneü*n de fiesta ryggmusklarne. Treutier upp-

täckte det äfven hos nägra Apor (Simia sylvanus och Patas),

hvilka han som Anatom Eck tillfälle att undersöka. jOeksä
har Apan ett annat mask kräk gemensamt med Mennisk«n,
en och samma Tarm-Mask, neml. Tricocephalus dispar. Hv«d
Svinet äter angar, delnr det, som bekant är, med Menni-

skan företrädet framför andra djur, att vara aümännare
spridt öfver Jordklotet; och da Blumenba oh härleder detta

företräde frän den finare och lösare celiväfveri i mennisko-

kroppen , sä torde väl sädant icke heller kunna Fränkännas

Svinet. Det är med dess kött som Menniskors skall

efter Anthropophagers utlätel*er, komma närmaii i läcker

smak. Som man vet , är det ock mycken likhet i iörhäl-

landft af de inre deJarne; och ntom allt är (Menniskor

och Apor undamagne) Svinet det enda biand de däggande

•) Neueste Entdeckung 1. c. s a5«

**) Brev. Expos. Cout. 2 p. a. T. x.

•**) 1. ansag han det som en större arf; men stor^e"ken £r föränd^rlig,

frän hirskornefs tili ärtens 2 nekade hak-kransens närrarö, men Fm-

nes hos bäda. 5 be.skrei det med längte snyte och dubbe! rad af

sugvartor pä hufrudet; desia äro ükväl endast de förutnämnde kana-

ler eller slidor för hullingarne, ocb det utdragna snytet är tillfälligt,

4. benämnde den de' som förenasmed stjertbüsan , för vag.nal-capsel;

men det är Rräkets egen kropp; med ett ord
;
ingen specifik skillnad

gifvei. Bä^ge äga den yttre b'äsrm kanske ]itt*t tunnare hos Menni-

skao) , bägge äga samma form, samma genomsknliga sugvartor , sam-

ma Jjusa färg.

\) Fischer Tsenia» hydatigenas in plexu chorideo inventse historia 1789.

KÖlpin merkwürdige Krankheits Geschichte, in Schrift der Berk Ges.

Nat. forsch, fr. 1. 348-

Schröder Comment. de Hydatidibus In corp. humano. Reinteh 1790.

Rudofphi über die Hydatiden thierisch Körper. Anat. physiol. Ab-

hand!. Berlin 1802.

Himly Beobact. u. Beschr. des Finnenwurms bei den Mensf-hen. Hofe-

land Med Journ. 1809. Dec. s. 115. Hau bar ocksä fmmit Dynt j

hjernan.

Florman i K. V. A. Haudl. igio. s. 17g»
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hos hvilket Dyntet finnes , orh sstnm« Spolmask tillhör ba-

de detta lyrfota djur och Menniskan.

Efter denna physiologisk« betr»kte!se mä nagra anmärk-

ningar i ekonorniskt afsetmde bifogas.

Svin Dyntet upptäckes hos 2—5:äriga Svin, sällan hos

yngre, aidrig hos ärsgamla eller Grisar. De dermed be-

Läftade röja inga utvertes kräntpor, inga periodiska anfall

afkramp, nägon gärig fast säilan svindel eiler nägot liki kring-

sjukan hos Fären *). De äta vanligen myckefc, raen visa

sig hvarken trögare eller oroligare än andra da de bällas

inneslutna. Inga yttre tecken utmärka Dyntets närvaro,

om icke de tjockare eller pösig8re kinderne eller om tun-

gan utdrages linnas Dynibläsor derunder sittande. Det
är ock der det lörst visar sig, och sedan i de mest musku-
lösa delar säsom i skinkoina, men sällan i späcket eller

nägra af inelfvorna.

Man har säiedes uppställt nagra vigtiga frägor, och pä
Satt som följer, sökt besvara dem:

1. Är en dyntfull kottmass« säsom matämne verklagen

skadlig för helsan? Da kreaiuret icke upphör att äta, in-

ga utvertes sjukdoms tillfäiiigheter märkas, intet minsta spar

af särnad, bulnad eller forändradt utseende pä de stallen

der Dyntet sitter eller sutit
;

inga sjukdoms-händelser an-

tecknade hos Menniskor efter njutningen af sä beskaffad

föda (hvüken äfven i smaken pästäs äga företräde), sä, Sä-

ger man, det icke är skäl att anse den för ohelsosam, helst

Dyntet icke kan kailas en sjukdom hos djuret. Hvarföre^

der ingen annan betänklsghet äger rum eller äckeln, bvar-

emot är ingen l«g, synes bruket sannolikt icke medföra

vädliga foiider, iika litet som förtärandet af vissa djurdelar

t. e. Lefzen hos Fär, som kan hysa myriader af dylik na-

tur, och man kanner det icke; och huru ofta har icke Svin-

köttet ingätt i större leveranser m m. , och manne det dynt-

fria da endust kommit i beräkning? Huruvida ändtligen ett

sädant, i allmänhet ej för felfritt ansedt födämne, säsom

saluvara bor höra under Polisens tiilsyn, lemna vi ät andra

att afgöra *).

*) Sa väl Prof Ptudolphi, som Prof. Florman bafva anmärkt yrhet hos

Svin fran verklig Dyntsamting i hjernan. Se K Vet. Akad Handl.

s. 152. följ, som visar att del kan ock finnes uioir. 5 de mu«ku'ärade-

Sarne- Färens kringsjuka härleder sig t'ran e*t annat slags Bläsjiiask,

Coenurus cerebrales , som endast finnes i deras hjerna.

•*) En sednare förfartare har gissniugsvis anfört , om icke Svin-Dyntet

«kulle kuuna foriplauus genom födan I ömse sidur hos Svin och Mea»
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2. Hverifrän härleder sig da Dyntet?

Att fröen tili Mask-Kräken finnas urspiungligen t djus\

kroppen och ej utom densamma, och «tt Dyntet äfven ut-

gör en Ilten de! i djur ekonomien, bor nu vidare ickf blif-

va ett tvist amne. Utveckiingen mä endast tiliskrifvas vissa

pä Organismen verkande orsaker, säsom ovanlig sommarr

beüa, hetsig föda
, häftigt drifvande m. m. Det ärsäiedes

i grund häraf som Dyntet kan tidtals förekorama ymniga-

re — sä väi i följe af verksarnmare anledningar frän cümat,

ort och födämnen, som genom en större benägenhet der^

tili af naturcn Hos Vildsvinen skall Dynt aldrig Finnas,

5. Genom hvilka medtd kan ändtligen Dynt förekom-

mas ? Vore det en verklig sjukdom, skulle troligen bestäm-

da friede! deremot finnas. Ansedt äter som Naturekono-

mi , lära egentligen sädana saknas. Emedlertid oro en o-

mäuiig hettä ar en föranJedande orsak, mä d<jnn* pä nägot

satt mildras eller liäfvas; och i handeise af deangifna teck-

nen af pösiga kinder och Dyntbläsor under tungan, upp.

gifves säsom mycket tjeniigt , att tidtals släcka en brand af

Ektrad i mathon , äfvensä Aska strödd ofvanpä födan. Det-

ta är bade lätt och ej kostsamt. Ändiligen, säsom tjenan-

de för ändamälet, och af pröfvad lördel mot Dymets in-

ritande, kunna Ärter och Lins beg^gnas tili utfodiing af de *

kreatur, som röja sädan fallenhet, och hvilka biifva emed-

lertid frän de ölriga skilde.

Pä Tabellen föreställa

:

Fig. i, 2, 3, 4 Dynt-Kräket af olika skapnad och i nat.

storlek, uttagit ur* kottrnassao ; det är omgifvit af den ytt.

re bläsan. — b. b. Kräkets kropp som synes igtnorn. — c.

punkten hvarigenom hufvudet utkommer. — Fig 5. Sjelf-

va kroppen klotformigt hopdragen samt den vidhängande

klufna bläsan. — Fig. 6. den yttre bläsan öppnad (d) sä att

kroppen (b) med stjertbläsan (c) synes. — Fig. 7. kroppen

skiid frän stjertbläsan. — Fig, 8. Kräket under stark för-

atoring tecknadt, säsom alldeies utveckladt, med ett vid-

hängande stycke af stjertbläsan (1). — a. b. c. snytet. — dd.

hak-kransarne med de dubbla bullingarne. — e. sugvärtor-

na (5. den /p-de inunderj. — f. g. h. halsen med de ä den-

samma frän sugvärtorna n^dgäende kanalerne. — i. krop-

niskor; att fröer, sasom oändeligen fint, absorberadt i Tarmkanalen

af sugkärleu, kan med als t dem afsärtas pä sina stallen, och atr sale-

des «usus cibarius carnis suülae finnos» forsitan haud ita insons.» Voigt

i Hyfs INpue Magaz. für d. gerichtl. Arzneykuude und Medic. fo«?

lizey. «— x6. I. 434«
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pen , efter heia dess längd , med dess, under synglaset, knott-

riga yta. — k. bakresta ändan, som med stjertbläsan varit

förenad. — Fig. 9. Hufvudet sarskilt, an mer förstoradt, med
utdragit snyte (a). — dd. Hakringarne, med öppningarne

der huilingarne sutit. — ee. Sugvärtorna. — ggg. de frän

dem löpande kanalerne. — Fig, 10. En hulling, uttagenw

— a. spetsen. — b. c. ändan hvarmed den varil fastad. —
Fig. it. En dubbel Imiiing, säsom de tiilsaminans sutit.
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